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ELÔSZÓ

Szé kely Gá bor el ső, szín ház ren de zői élet mű ve is mert. Ar ról vi szont ke ve seb ben tud -
nak, hogy szín há zi pá lyá já hoz szo ro san kö tőd ve, az zal össze fo nód va, majd azt foly -
tat va hu szon öt éve a ma gyar szín há zi ren de ző kép zés ve ze tő ta ná ra a bu da pes ti
Szín ház- és Film mű vé sze ti egye te men. négy ren de ző osz tály fe le lős osz tály fő nö ke -
ként pe da gó giai kon cep ció ja dön tő ha tást gya ko rolt több szín há zi al ko tó nem ze dék -
re, és a ren de ző kön át szí né szek re, dra ma tur gok ra és lát vány ter ve zők re is. Szé kely
elem zé sei, má niái, szín há zi gon dol ko dá sa, pre fe ren ciái fe lől in dul va, azo kat megért -
ve nőtt fel majd’ min den ki, aki ma ma gyaror szá gon szín ház ban dol go zik. ez a két
és fél év ti zed, ez a négy szer vé gig vitt öt éves gra du á lis kép zés mód szer ként áll előt -
tünk ak kor is, ha a mód szert nem Szé kely Gá bor for mál ja írá sos anyag gá, ha nem a
ta nít vá nyai. A kö tet most ezt vál lal ja fel: rög zí ti a mód szert.

Szé kely Gá bor má so dik élet mű ve szín ház pe da gó gi ai al ko tás. A szín ház csi ná lás
gya kor la tán túl a szín há zi gon dol ko dás és be széd mód eti ká ját, esz té ti ká ját és ero -
ti ká ját, vagyis a kö zös sé get for má ló ala po kat fo gal maz za meg egye te mi sze mesz -
te rek re bont va. A kö tet azt a fo lya ma tot kö ve ti, ahogy a hu szon éve sek ben rej lő kész -
ség sze mé lyes ta pasz ta lat tá mű ve lő dik, mi köz ben a szín há zi szak ma már
mű vész ként in vi tál ja és kész te ti őket mun ká ra és al ko tás ra.

A kö tet mes te rek és ta nít vá nyok nem ze dé ke ken átíve lő megér té si fo lya ma tát
rekonst ruál ja, ezért a szer kesz tők fel kér ték Szé kely Gá bor ta nít vá nyait, hogy ezt
fog lal ják írás ba. volt, aki vál lal ta a felada tot, és volt, aki nem. Szé kely Gá bor pe da -
gó giá ját Bo dó vik tor, egyik el ső ta nít vá nya lát ta elő ször mód szer ként, és kez de mé -
nyez te a leírá sát, megőr zé sét. Sipos Ba lázs, mind ket tő jük kö zös osz tá lyá nak volt
hall ga tó ja ír ja-e lem zi vé gig az öt éves kép zés struk tú rá ját. Ba gos sy lász ló, Dö mötör
And rás, For gács pé ter, Göt tin ger pál, har gi tai Iván, harsányi Sulyom lászló, novák
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eszter, Réthly Attila, Rusz nyák Gá bor, Schil ling árpád, Si mon Ba lázs be szél ge té sek -
kel és val lo má sok kal, elem zé sek kel és me moá rok kal ábrá zol ja a mód szert a ma ga
sok szí nű sé gé ben. Az el ső és a má so dik élet mű vet egy idő ben lát juk, egy más mel -
lett, egy ként. A má so dik ban az el sőt. és for dít va.

Szé kely Gá bor két élet mű ve, a szín ház csi ná lói és a szín ház pe da gó gi ai, el vá laszt -
ha tat lan egy más tól, ezt a hang sú lyo zot tan nem mo no grafi kus kö tet má so dik fe lé -
ben ol vas ha tó írá sok, a pá lya tár sak, kol lé gák, ba rá tok em lé ke zé sei és a dra ma tur -
gok, tör té né szek elem zé sei is iga zol ják. Ami hát ra van, az ala pos mo no gráfiákra
vá ró feladat: az ál lam szo cia lis ta kor szak szín ház kul tu rá lis kon tex tu sá nak ér tő fel -
tá rá sa. A kö tet ezt kez di meg, egy szer re mély tisz te let tel és a nyil vá nos ság tisz te -
let len sé gé vel, de min den képp a megér tés szán dé ká val. Ránk ezt a felada tot ró ják
Szé kely Gá bor élet mű vei.

Bu da pest, 2015. de cem ber 31.

Aszerkesztők

A MÁSODIK ÉLETMÛ
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BO DÓ VIK TOR

MÁ NIÁK ÉS KÉR DÉ SEK

ere de ti leg szisz te ma ti kus szín ház ren de zés-ké zi köny vet sze ret tem vol na ír ni. prakti -
kus feladat gyűj te ményt, amely min den ki szá má ra ele gen dő út mu ta tást nyújt ahhoz,
hogy el kezd jen szín há zat csi nál ni. Sej tet tem, hogy ez nem lesz egy sze rű. A kép zés -
ben töl tött öt év nem szol gál tat cá fol ha tat lan bi zo nyí té kot ar ra, hogy le het sé ges az
uni ver zá lis mód szer. más fe lől per sze ép pen Szé kely Gá bor mun ká ja és me tó du sa a
cá fol ha tat lan bi zo nyí ték. De nem aka rok úgy ten ni, mint ha bir to kol nám, mint ha
szisz te ma ti kus sá tud nám ten ni, mint ha elő tud nám ve zet ni a Szé kely-mód szert.
Alább ad tam a cél jai mat. meg sze ret tem vol na ír ni a Szé kellyel és a hall ga tók kal együtt
töl tött öt év tör té ne tét. Az osz tály ve ze tés ben vég zett mun ká mat. Az ere deti célkitű -
zé se ket, s mind azt, ami meg va ló sult be lő lük. Szé kely szín ház esz mé nyé ből mind azt,
amit le szűr tem. A ma gam el kép ze lé sei ből mind azt, amit ké pes va gyok meg fo gal -
maz ni. (A ket tő kö zött sok az át fe dés. De két ség kí vül legalább ennyi re fontos a kü -
lön bö ző sé günk.) mindezek he lyett, Szé kely bölcs út mu ta tá sát kö vet ve, ez a szö veg
nem több, mint a má niáim gyűj te mé nye. Kér dé sek, két sé gek, alap fo gal mak. nem
ír tam rend sze res gya kor lat sort. nem ír tam uni ver zá lis ké zi köny vet. De bí zom benne,
hogy meg fe le lő be ve ze tés egy bi zo nyos szín há zi má niá ba, má niák gyűj te mé nyé be.

KÉT SÉ GEK

Szé kely Gá bor 2010 ja nuár já ban fel kért, hogy ve gyek részt a kö vet ke ző szep tem -
ber ben in du ló szín ház ren de ző-osz tály kép zé sé ben. Azon nal igent mond tam. meg -
tisz te lő volt, hogy Szé kely úgy gon dol ja, a se gít sé gé re tu dok len ni. Csak fo ko za to -
san jöt tem rá, hogy társ-osz tály ve ze tő ként szá mí ta na rám.
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ek kor na gyon meg ré mül tem.
nem érez tem ma gam kész nek az osz tály ve ze tés re. nem va gyok elég jó ren de ző,

gon dol tam. Fo gal mam sincs, ho gyan kell ta ní ta ni. Gyak ran hó na po kon át kül föl dön
dol go zom. Füg get len tár su la tot ve ze tek. Az élet vi te lem pe dig a leg ke vés bé sem pél -
da mu ta tó. egy osz tály ve ze tő nek vi szont je len kell len nie. Fo lya ma tos kon cent rá ció -
val, em pa ti ku san, fel ké szül ten. örül jön a si ke rek nek. Se gít sen a ne héz pil la na tok -
ban. Dor gál jon, bá to rít son, te gyen ja vas la to kat, szól jon hoz zá a mun kák hoz,
gon dol kod jon együtt a hall ga tók kal. er re én nem le szek ké pes, össze gez tem ma -
gam ban. Az tán ro han tam ta ná csot kér ni.

A kö rü löt tem lé vők egy ön te tűen bá to rí tot tak. Rá mu tat tak, hogy Szé kely ed dig
egye dül vit te vé gig az osz tá lyait. mi vel bi zo nyá ra éppúgy tisz tá ban van a kor lá taim -
mal, mint én ma gam, jó oka le het ar ra, hogy en gem sze mel jen ki az el ső társ nak.
hoz zá tet ték, hogy a Szé kellyel va ló kö zös mun ka a szak mai fej lő dé sem ja vá ra vál -
hat, sőt, ta lán va la mi fé le meg ko mo lyo dás, egy össze sze det tebb élet vi tel le he tő sé -
gét is megad ja. Iga zuk volt. Szé kely szá mom ra megin gat ha tat lan te kin tély. Ba rát -
sá gos és sze re tet tel jes tü rel me, pon to san meg fo gal ma zott kér dé sei nek so ra
ve ze tett éve kig a pá lyán és se gí tett megol da ni le he tet len és fáj dal ma san ne héz
dön té se ket, hely ze te ket. Az egye te men nem volt ugyan osz tály ve ze tőm, de az ő
kur zu sai je len tet ték a leg fon to sabb ih le tést, az ő kur zu sai kö ve tel ték meg a leg -
pre cí zebb oda fi gye lést, az ő kur zu sai ta ní tot tak el mé lyült elem zés re, ren de zés re,
kom mu ni ká ció ra. Akár mi lyen mun ká ba kezd jek is be le, mind máig ki ké rem a vé -
le mé nyét. ha te he tem, a főp ró ba hét ele jén el hí vom, meg mu ta tom a ké szü lő
előadást; dor gál jon, bá to rít son, te gyen ja vas la to kat. Já rok hoz zá kon zul tál ni, akár -
csak hall ga tó ko rom ban.

ha visszauta sí tom a fel ké ré sét, ta lán ezt a so sem lan ka dó ér dek lő dést, az egye -
tem után foly ta tott kö zös mun kán kat is eláru lom, gon dol tam.

Be le kezd tünk az osz tály tan me ne té nek ki dol go zá sá ba. Szé kely a me tó du sá nak
elem ző is mer te té se után meg kért, hogy épít sem be le a sa ját el kép ze lé sei met. A szö -
veg től el sza ba dult, imp ro vi za tív szín há zi for ma ér de kel te, er re volt kí ván csi, úgy
gon dol ta, eb ben ott ho no san moz gok, úgy ítél te meg, hogy az ese mény sze rű kor -
társ szín ház ban jó va gyok, ami per sze na gyon hí zel gett ne kem, an nak el le né re, hogy
ko ránt sem vol tam hoz zá ha son lóan meg győ ződ ve ar ról, hogy tény leg tu dom ezt,
vagy hogy, még ha in tu i tí ve tu dom is, át tu dom-e ad ni. Ami legalább annyi ra kar di -
ná lis kér dés. meg tu dom-e fo gal maz ni az „én szín há za mat”, köz ve tí te ni tu dom-e,
ami a szín ház ban en gem sze mély sze rint ér de kel.

ezek fon tos kér dé sek vol tak az osz tály in dí tá sa kor.
éle tem ben ta lán elő ször kel lett sza vak ba ön te nem ön ma gam nak, meg fo gal maz -

nom Szé kely nek, vé gül felada tok ba és kur zu sok ba fog lal nom az egye te mi ad mi -
niszt rá ció nak a szín há zat, amit csi nál tam, amit igye kez tem ered mé nye sen és ha tá -
so san mű vel ni, de amit csak gya kor lat ként is mer tem, be lül ről, ma gá tól ér te tő dően,
spon tán mó don.

A MÁSODIK ÉLETMÛ
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Az zal együtt, hogy én is a Szín mű vé sze tin vé gez tem, előbb mar ton lász ló és he -
ge dűs D. Gé za szí nész-, majd Ba bar czy lász ló (két éves, poszt gra duá lis) ren de ző osz -
tá lyá ban, nem sok fo gal mam volt ar ról, hogy mi ként kell felépí te ni egy ren de ző kép -
zést. A szí né szek kel va ló mun ká ban ta pasz tal tabb nak gon dol tam ma gam. zsám bé ki
Gá bor és zsó tér Sán dor le he tő vé tet te, hogy ki bic ként ön kén tes ked jek az egyik szí -
nész osz tá lyuk in du lá sa kor; kö zel ről fi gyel het tem, ho gyan nyit ják meg lé pés ről lé -
pés re a hall ga tók gon dol ko dá sát, ho gyan ad ják ne kik a leg vál to za to sabb felada to -
kat, ho gyan ser ken tik össz já ték ra őket, ho gyan te rel ge tik egy-egy kis etűd től a
na gyobb íve kig, je le ne tig, fel vo ná sig, az alá za tos feladat tel je sí tés től az ön ál ló gon -
dol ko dá sig a fiata lo kat.

De itt is csak rö vid ideig vol tam je len. el szó lí tott a tár su lat ve ze tés vagy a kül föld.
A ren de zé sei men kí vül so ha sem mit nem si ke rült tisz tes sé ge sen vé gig csi nál nom.
nem hogy ta nár ként, még diák ként sem si ke rült a ki tar tó, odaadó helyt ál lás. Ta nul -
má nyai mat komp ro mit tá ló el lenőr zők, szé gyen tel jes in dex köny vek sze gé lye zik.
min dig fon to sabb volt a ta nu lás nál a mun ka, a ta nár má niá já nál a sa ját má nia, a
leadan dó há zi feladat nál a ké szü lő vizs ga előadás. mi re hi vat koz zam, ha egy hall ga -
tó vissza kér dez: te be szélsz? Te vé gig csi nál tad? Te oda fi gyel tél? Té ged ér de kelt? Szé -
kely Gá bor az zal biz ta tott, hogy ép pen a má niáim nál va ló ki tar tás len ne a lé nyeg.
A má niáim köz ve tí té se, kép vi se lé se, a hall ga tók szá má ra va ló fel kí ná lá sa. er re kér.
ezért vá lasz tott en gem. nem fe gyel me ző erő nek. nem diák haj csár nak.

meg ha tott, hogy Szé kely a két sé geim, töp ren gé seim és bi zony ta lan ko dá som el -
le né re is ra gasz ko dik hoz zám. Tud tam, hogy ez az öt év a ja vam ra fog vál ni. Jog gal
bíz tam ab ban, hogy ha nem is le szek ál lan dóan je len, Szé kely min dig, megin gat ha -
tat la nul ott lesz. vé gül te hát, im már a fe le lős ség is me re té ben, a feladat sú lyá nak fel -
mé ré se után és vissza von ha tat la nul, új ra igent mond tam.

SZÉ KELY AU RÁ JA

A szín ház ren de ző egy szer re pe da gó gus, po li hisz tor, koor di ná tor-szer ve ző, pszi cho -
ló gus. mindezt egy szer re ké ne ta ní ta ni, gon dol tam, és ta nár ként al kal ma sabb nak
len ni ar ra, hogy még in kább pe da gó gus, po li hisz tor stb. le gyek, mint ren de ző ként.
ezért ré mü le tes és bá mu la tos, amit Szé kely mű vel, és ezért bé ní tó mel let te ta nár -
kod ni. A komp lex, ki mun kált kész sé gek al kal ma zá sá ra, most így lá tom, nem vol -
tam ké pes. De az öt év se gí tett tisz táz ni ma gam ban, hogy mi az az össze tett ség,
ami fe lé tö re ked ni kell. már ko ráb ban is sej tet tem er ről ezt-azt. De Szé kely mel lől
vé gig néz ni, mi fé le szisz te ma ti kus ság gal van nak felépít ve a hall ga tók nak szánt gya -
kor la tok és mi lyen el szánt ság gal van vé gig csi nál va az elő ze te sen ki tű zött feladat -
sor: ez egé szen más volt, mint hall ga tó ként meg ta pasz tal ni. hall ga tó ként az em ber
gyak ran azt sem tud ja, hol áll a fe je, mi lyen nap van, mennyi még a ten ni va ló, nem -
hogy azt, hogy mi lyen rend nek, mi lyen szisz té má nak a részt ve vő je és tár gya.

I .  METÓDUS
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en nek a szisz té má nak a rész le tes re konst ruk ció ja nem cél ja a szö ve gem nek. mégis
meg ke rül he tet len nek ér zem, hogy ejt sek né hány szót Szé kely ről, mie lőtt to vább -
lép nék a sa ját má niáim ra. hi szen én va gyok az egyet len, aki nem csak ta nult Szé -
kely nél, de társ-osz tály ve ze tő ként ta nít ha tott is mel let te.

most ön ké nye sen eme lek ki né hány ma xi mát. Alap ve té se ket, rend kí vül fon tos
mo men tu mo kat.

hiá ba lé te zik pon to san megal ko tott feladat sor, a Szé kely-fé le kép zés leg fon to -
sabb össze te vő je ma ga Szé kely Gá bor. ál lan dó je len lé te, fo lya ma tos fi gyel me. Az au -
rá ját, Szé kelyt mint je len sé get, mes tert, au to ri tást, majd hogy nem le he tet len rög zí -
te ni. Bár mi kor hív hat tuk pró bát néz ni. Dél után ket tő kor és haj na li egy kor, ko ra es te
és ké ső haj nal ban egy for ma kon cent rá ció val van je len. mel lé kes, hogy már néz he -
tő ál la pot ban van-e a mun kád, vagy még csak a bi zony ta lan ke res gé lé sek egy stá -
diu mát, va la mi fé lig imp ro vi zált, fé lig le fi xált, fu ra per for man szot tudsz-e ne ki meg -
mu tat ni. min dig ér té kes, ter mé keny, em pa ti kus reflexi ó kra szá mít hat tunk.
A mu ta tá sok mel lett a Szé kely la ká sán lé vő elem ző be szél ge té sek tisz tí tot ták ki a
fe jem ben lé vő zűr za vart.

Biz tos va gyok ben ne, hogy a töb bi Szé kely-ta nít vány, va la mint, ha sza bad így fo -
gal maz nom, a kö zös ta nít vá nyaink ez zel ugyanígy van nak.

Szé kely től az elem ző kér de zés, a leg jobb hely zet, a leg drá maibb szi tuá ció utá ni
kö zös ku ta tás le zár ha tat lan sá gát, az új ra kez dé sek mű vé sze tét le het el ta nul ni. hogy
igenis ér de mes új ra és új ra ne ki fut ni, más-más as pek tus ból, negy ven har mad já ra is
tisz ta lap pal egy-egy je le net nek. A ne ki ló du lá sok és meg tor pa ná sok ilyen vál ta ko -
zá sa, a fo lya ma tos, oly kor bé ní tó (ön)kri ti ka nem ki mon dot tan kel le mes al ko tói ál -
la pot. So sem érez he tem be fe je zett nek a mun kát, so sem te kint he tem megol dott -
nak a felada tot. mi vel ren de ző ad ja ma gá nak a felada to kat, megol da ni is csak ő tud ja.
nincs mér ce, amellyel össze vet he tő len ne a megol dás.

A ku ta tás és ké tel ke dés irán ti meg ve sze ke dett vágy mégis kü lön le ges, nyug hatat -
lan ener giá kat sza ba dít fel, amik ből az tán min dig le het me rí te ni. A pá lyán ma ra dó
ren de ző az évek so rán el lus tul. Ami kor már szo ro sab ban köt az idő egy, a kul túripar -
ra beál lí tott kő szín ház ban, ami kor több órás előadást kell meg csi nál ni szi go rúan
sza bá lyo zott idő, nagy nyo más és be mu ta tó kény szer alatt, haj la mos az em ber el ké -
nyel me sed ni. olyan komp ro misszu mo kat köt, ami ket a mű hely mun kák alatt biz to -
san nem vál lalt vol na. pe dig a ké tel ke dés ab ba ha gyá sa, a ké nyel mes megelé ge dés a
lét re ho zott je le net tel, fel vo nás sal, előadás sal: megal ku vás. Azt fi gye lem meg kol lé -
gá kon is, ön ma ga mon is, hogy a ren dít he tet len küz de lem he ve az utób bi évek ben
alább ha gyott. Ko moly vál ság nak él tem meg. mint ha a sze re lem múl na, és jön ne va -
la mi biz ton sá gos és ké nyel mes és meg nyug ta tó. mint ha már tud nám, amit tud nom
kell, s nem vol na szük sé gem a ké tel ke dés re, nem vol na szük sé gem a fo lya ma tos új -
ra kez dé sek re. ez az al ko tói ál la pot már nem olyan ve szé lyes, nem olyan őrült, nem
olyan meg ve sze ke dett, mint az egye tem alatt vagy az azt kö ve tő évek ben. va la ki
sze rint ez ma ga az öre ge dés. Túl so kat dol goz tam, ke vés pi he nés sel, nem tart va
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tisz te let ben a szé ke lyi ma xi mát, amely sze rint ép eszű ren de ző éva don ként egy, leg -
fel jebb két be mu ta tót vál lal. Túl vál lal tam ma gam, nem en ge dé lyez tem időt a re ge -
ne rá ció ra, az el mé lyült elő ké szí té sek re, egyik pró ba fo lya mat ból es tem a má sik ba.

A túl vál la lás ko moly ve szély. el le he tet le ní ti, hogy a ké tel ke dés re és a meg nem
elé ge dés re beál lí tott szín há zi gon dol ko dást hosszú tá von gya ko rol ja a ren de ző.
A szak má ra jel lem ző eg zisz ten ciá lis bi zony ta lan ság és a bi zo nyí tá si kény szer miatt
so kan es nek eb be a csap dá ba. né hány év alatt ki de rült, hogy az egye te mi mű hely -
hely zet ideális ál la pot volt. Ké sőbb is tö re ked tem ezek nek az ere de ti (legideá li sabb?)
kö rül mé nyeknek a meg te rem té sé re. De nem va gyok meg győ ződ ve ar ról, hogy a je -
len le gi eu ró pai szín ház efe lé az el mé lyült ke res gé lés fe lé men ne. ha egyál ta lán tart
va la mer re, az in kább a tö meg ter me lés, nem a mű hely mun ka. „A szín ház nak min -
den es te bi zo nyí ta nia kell, hogy szük ség van rá” – Szé kely gyak ran idéz te ezt a mon -
da tot ná das dy Kál mán tól. A leg több szín ház ezt fo lya ma tos be mu ta tó kény szer rel
te szi meg: so ro zat gyár tás ra beáll va új előadá so kat szál lít a be vált sé mák alap ján.
A mennyi ség gel mu tat ja, hogy hasz nos és nél kü löz he tet len, nem pe dig az egy sze -
ri, kiemel ke dő szak mai mi nő ség gel. ezért is fon tos szá mom ra, hogy Szé kely jöj jön,
néz zen, szól jon hoz zá a ké szü lő pro duk ció hoz. em lé kez tes sen ar ra, hogy mi fé le kö -
vet ke ze tes sé get, mi lyen el kö te le zett sé get je lent(het) a szín ház.

AMI RÔL LE HET

he tek óta ren dez ge tem a jegy ze tei met, al -al jegy ze te ket ké szí tek a jegy ze tek ről ké -
szí tett al jegy ze te kről, firká kat egy-egy kur zus nak, nem zet kö zi work shop nak az
egye te mi ad mi niszt rá ció szá má ra ké szí tett össze fog la lóim ból. Az anyag át te kint he -
tet le nül te re bé lyes. mégis azt ér zem, hogy még több fel jegy zést kel lett vol na ké szí -
te ni: órák utá ni nap lót, rész le tes ana lí zi se ket ar ról, hogy mit csi nál tunk az el múlt
öt év ben. hiá ba sok az anyag, ke vés nek tű nik a mély ség, se kély nek a be lá tás, hiány -
zik a rend sze res ség és a rész le tes ség. Ami meg van, az vagy fe cse gős, vagy is mét lé -
sek kel és kli sék kel te li. és mennyi szö veg el ve szett a hur col ko dá sok köz ben vagy az
egye te mi káosz ban!

nem va gyok ta pasz talt az em lé kek felele ve ní té sé ben, s most öt év ta nul sá gait
kel le ne össze fog lal ni; megőriz ni, ami meg ha tá ro zó volt, vesz ni hagy ni, ami nek vesz -
nie kell – de tud ni ar ról, hogy miért ve szen dő. ol va som egy hall ga tó in ter jú já ban,
hogy be nyo má sa sze rint fő leg ösz tön ből dol go zom, amit ne héz átad ni, ne héz ver -
ba li zál ni, ne héz prak ti kus, ra cio ná lis is me ret té pá rol ni. mi vel a Szé kely nek va ló
„igen” ki mon dá sa előt ti in ga do zá som ép pen eb ből eredt – hogy tud niil lik al kal mas
va gyok-e a spon tán tu dá som ra cio na li zá lá sá ra vagy sem –, a hall ga tó sza vai nem es -
nek jól. ezek sze rint, hiá ba min den elő vi gyá za tos ság és őr lő dés, a fé lel meim beiga -
zo lód tak. Ugyanak kor hoz zá te szi, hogy ez az ösz tö nös ség ta gad ha tat la nul nagy ha -
tás sal volt rá. Ak kor ta lán az ösz tö nös ség nem más, mint a Szé kely ál tal má niá nak



ne ve zett, meg fog ha tat lan va la mi? meg le het, el kell fo gad nom, hogy kép te len va -
gyok olyan tu da tos ság ra, olyan, a felépí tett me to di ká hoz va ló mód sze res, ki kezd -
he tet len ra gasz ko dás ra, amely Szé kely nél evi dens. mert hiá ba a sze mé lyes igye ke -
zet és hiá ba Szé kely jó in du la tú fi gyel mes sé ge, az együtt töl tött öt év nem tett ta nár rá,
és azt sem ír hat nám, hogy fel nőt tem, le hig gad tam vagy meg ko mo lyod tam vol na.

ez az öt év is, mint annyi min den az éle tem ben, a kez de ti rend sze res ség után kap -
ko dós ver seny fu tás sá, a na pi ki hí vá sok kal va ló bir kó zás sá, elő re ki szá mít ha tat lan
ne héz sé gek kel va ló küz del mek ké vált anél kül, hogy az elő re el ter ve zett felada toknak
akár csak a fe lét is el vé gez tük vol na. ez Szé kely felada tai ra ter mé sze te sen nem áll.
Szé kely irigy lés re mél tó, megin gat ha tat lan csö kö nyös ség gel vé gig csi nál ta és csi nál -
tat ta a meg sza bott mun ka ter vet. én nem. oka volt en nek a ki tar tás hiá nya. hogy
szá mom ra nem volt ad va az öt év nyi fi gyel mes ki tar tás hoz szük sé ges sta bi li tás. Kap -
kod tam, csa pong tam, hir te len lel ke sed tem, vá rat la nul ki fá rad tam. Az tán új ra kezd -
tem. né hány felada tom ügyet le nül meg fo gal ma zott, a hall ga tók szá má ra megold -
ha tat lan, rossz gya kor lat nak bi zo nyult. én is, akár csak Szé kely, kon zek vens szín há zi
gon dol ko dást akar tam átad ni. Az elem ző kér dé sek ri go ró zus sá gát, a szín ház csi nálás
döb be ne tes, iz ga tó, kiapad ha tat lan gaz dag sá gát. De gyak ran nem ta lál tam ma gam -
ban elég aka rat erőt vagy ké pes sé get ar ra, hogy csakugyan ri go ró zus, va ló ban kö -
vet ke ze tes le gyek a kér de zés ben, ki tar tó a vá la szok hoz ve ze tő utak fel mu ta tá sá ban.

ALAP KÉR DÉ SEK

Az aláb bi kér dé sek kel kezd tem a ta ní tást. To vább ra is tar tom, hogy ezek le het nek
a szín ház csi ná lás alap ve tő kér dé sei, no ha a lis ta kö zel sem vé ges, a rá juk ad ha tó vá -
la szok szá ma pe dig a vég te len fe lé ten dál.

1. ho gyan kép zel he tő el egy módszeres ren de ző kép zés? ne tán ar ra kell tö re ked -
ni, hogy min den hall ga tó ké pes le gyen a sze mé lyes spon ta nei tá sá nak a ki bon ta koz -
ta tá sá ra? S ha igen, ak kor ho gyan le het ér té kel ni, ho gyan le het kü lönb sé get ten ni
a spon ta nei tá sok kö zött? vagy: ho gyan tu dom megítél ni, hogy X vagy y jó úton jár-e
a sa ját sze mé lyes sé ge fe lé? S mi van, ha nem? Rá le het va la ki re erő sza kol ni a sze -
mé lyes sé get? lé te zik egyál ta lán módszeresszínházcsinálás?olyan gya kor lat sor len -
ne ez, mely bár mi lyen tár su lat tal, bár mi lyen da ra bon, bár mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött ér vé nye sít he tő? vagy a mód sze res ség nem több, mint a sze mé lyes ség
kiak ná zá sá ban szer zett rutin? S ak kor el ső sor ban le he tő sé get kell ad ni a hall ga tók -
nak a gya kor lat szer zés re?

2. ho gyan le het rá ve zet ni a hall ga tó kat ar ra, hogy színházifigyelemmel köz le ked -
je nek a vi lág ban? egyál ta lán: mi az, hogy szín há zi fi gye lem? A min den na pi drá mai
hely ze tek már ön ma guk ban is teát rá li sak, ak kor ho gyan transz po nál ja a ren de ző
vagy a szí nész mű vé szet té a hét köz na pi drá mai sá got? S meg for dít va: a tet te nér he -
tet lent, a nem-drá mait ho gyan le het szín há zi lag hasz no sí ta ni?
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3. ho gyan szól jon be le a ren de ző a kö zös bi zal mon és egy más ra utalt sá gon ala -
pu ló színészvezetésfolyamatába, ab ba a sze mé lyes vi szony ba, ami köz te és a szí né -
sze kö zött sze ren csés eset ben kiala kul? ho gyan ke rül je el, hogy be le foly jon, hogy
ural ja anél kül, hogy le mon da na az irá nyí tá suk ról, a még oly sze líd be fo lyá so lá suk -
ról ak kor, ami kor ér zi, hogy tév úton jár nak? ho gyan le het szí nész ve ze tést ta ní ta ni,
mely éppannyi ra szól az em pá tiá ról, a kö zös gon dol ko dás ról, a kol lek tív krea ti vi tás -
ról, mint a ren de ző ál tal ki gon dolt hely ze tek, sze rep ívek, tel je sí ten dő felada tok rög -
zí té sé ről?

4. mi a kultúra sze re pe a ren de ző hall ga tók sze mé lyi ség for má lá sá ban? Könnyen
meg le het, hogy ami ne kem a kul tú rá ból alap ve tő és meg ha tá ro zó, az ne kik ér dek -
te len, ter mé ket len, rossz eset ben ki fe je zet ten ká ros ha tá sú, mert ép pen nem ar ra
van szük sé gük, nem ott tar ta nak, azaz nem azo kat a kér dé se ket és vá la szo kat ke -
re sik, ame lyek nek a meg fo gal ma zá sát elő se gí tik az ál ta lam elő re összeál lí tott szö -
ve gek/filmek/előadá sok/fo tó gyűj te mé nyek. Te hát olyan ol vas mány lis tá ra, filmli stá -
ra, előadás lis tá ra van szük ség, amely fo lya ma tos ala ku lás ban van? Kö te le ző elő re
fel ké szül ni. De ké pes nek kell len ni ar ra, hogy a hall ga tók sze mé lyi sé gé hez, szak mai-
és élet prob lé mái hoz kö ze lít sem a ta na nya got. ho gyan le het ezt az el lent mon dást
át hi dal ni?

5. A szín há zi alap él mé nyeim olyan fél il le gá lis vagy ama tőr, az ak tuá lis is ko la (gim -
ná zium vagy egye tem) mel lett/he lyett/után va ló pró bák hoz és tár su la ti össze -
tart(oz)ások hoz kö tőd nek, ame lye ket egy ilyen kép zés ben kép te len ség re konst ruál -
ni. A szín há zi ne ve lő dé sem ke re teit nem biz to sít ha tom a hall ga tók nak. leg fel jebb
me sél he tek ró la. el me sél he tem, hogy a gim ná zium alatt kezd tem. hogy az éj sza ká -
zás, a cso por tos össze tart(oz)ás ro man ti kus töl te tet adott a szín ház hoz. hogy ki -
vé te les nek érez tük ma gun kat. Kö zös tit kunk, kö zös vi lá gunk volt, kö zös cé lok kal,
kö zös, no ha meg fo gal ma zat lan já ték sza bá lyok kal, szín há zi nyelv vel, kez det le ges
esz té ti ká val. ez író dott be meg ha tá ro zó él mény ként. In nen ered nek a má niáim. ez
a spon ta nei tás, a csö kö nyös, ki tar tó mun ka és a sza bály fel rú gó já té kos ság mel let ti
el kö te le ző dés a mai mun kái mon is raj ta hagy ja a nyo mát. De át le het ilyes mit ad ni
egy in téz mé nye sí tett kép zés ke re tei kö zött? át le het ad ni a szín ház ba va ló be le fe -
led ke zés vá gyát min den ked den és csü tör tö kön dél után há rom és hat kö zött? át le -
het ad ni ta ná ri au to ri tás ként va la mit, amit én ép pen min den au to ri tás sal szem ben
spon tán sza bad ság ként ta pasz tal tam meg, vet tem bir tok ba, sa já tí tot tam ki, épí tet -
tem fel, oly kor tény leg szél lel szem ben? ne tán vál lal ni kell, hogy ezút tal én le szek
az al ka tom tól tá vol ál ló „szél”, a te kin tély, aki vel szem ben a hall ga tók de fi ni ál hat -
ják ma gu kat? vagy ez az au to ri tás Szé kely (lesz), én pe dig a ro man ti kus lá za dás ra,
a fél il le ga li tás ra fel buj tó? ezért hí vott Szé kely? vagy en nek el le né re? vagy tel je sen
rossz irány ból kö ze lí tem a felada tom?

6. mit je lent a mód szer? mi a kü lönb ség a be vált sé mák ra tá masz ko dó ren de ző
és a né hány éves gya kor la ti ta pasz ta lat ból me tó dust al ko tó ta nár kö zött? A ta nár -
nak nem kell fo lya ma tos megúju lás ra, fo lya ma tos ké tel ke dés re tö re ked nie, legalábbis
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nem annyi ra, mint az al ko tó nak. Fon to sabb, hogy biz tos ta lap za tot nyújt son: meg -
bíz ha tó, ér vé nyes ér té ke lé si kri té riu mo kat, kö zös já ték sza bá lyo kat, ame lyek alap -
ján szá mon kér, ame lyek be ő is, a hall ga tók is ka pasz kod hat nak. A ta ní tó mód sze -
re te hát egy faj ta, az évek so rán ki csi szolt ru tint je lent? Kö vet ke ze te sen vé gig vitt
elő ze tes el kép ze lé se ket?

S ak kor az mindegy is, hogy ezek az elő ze tes el kép ze lé sek ra cio ná li san el vé gez -
he tő, kö zös felada to kat, ne tán az ösz tö nös ség nek, a sze mé lyes ség ki bon ta koz ta -
 tásá nak na gyobb te ret en ge dő, spon tá nabb, test re sza bott gya kor la to kat ír nak elő
a hall ga tók nak?

7. mennyi re en ged he tem kö zel ma gam hoz a hall ga tót? ha túl kö zel en ge dem,
nagy a ve szé lye, hogy túl zot tan be fo lyá so lom, hogy meg fosz tom az ön ál ló fel fe de -
zés örö mé től, hogy rá kény sze rí tem a sa ját ész já rá so mat, hogy nem mu ta tok ne ki
kü lön bö ző esz té ti ká kat, el fe dem elő le a szín há zi for mák gaz dag sá gát, olyannyi ra,
hogy vé gül mind ket ten el hisszük: az én vi lá gom uni ver zá lis.

mégis: a szín ház csi ná lás sze mé lyes ügy. A ta ní tá sa sem le het sze mély te len. más -
kü lön ben mi vel iga zol nám, mi vel tá masz ta nám alá az ál ta lam biz to sí ta ni tu dott,
a sze mé lyes ta pasz ta la taim ból összeál lí tott ta na nya got? ér tel met len len ne szá raz
felada tok kal, szi go rúan sze mély te len köz re mű kö dés sel átad ni bár mit is. hi szen
majd nem min den szín há zi feladat nál sze mé lyes él mé nyek ből, élet ta pasz ta lat ból kell
kiin dul ni. A szín ház já té kos sá ga mély. A min den rész let re oda fi gye lő elem zés a ki -
tá rul ko zó sze mé lyes ség nél kül üres tré fál ko zás sá vagy ko moly ko dó, okos ko dó in -
tel lek tuá lis nyer vo gás sá si lá nyul, te le ha mis pó zok kal, élet te len ma ní rok kal. üres
fe cse gés, kel le met len zaj já tor zu ló szö veg mon dás, ha nem tá maszt ja meg a sze mé -
lyes meg győ ző dés. Ugyanígy van a ta ní tás sal is.

A REN DE ZÔ SZE RE PE

nem va gyok biz tos ben ne, hogy ér de mes lajst ro moz ni, mi min den tar to zik a szín -
ház ren de ző (vagy a szín ház) alap ve tő felada tai kö zé. A szín ház csi ná lás ál ta lá nos ság -
ban de fi ni ál ha tat lan. hi szen a szín ház esz té ti ká ját, mi nő sé gét, a kér dé seit, az ér zé -
keny sé gét dön tő mó don meg ha tá roz za, mi lyen anyag gal és mi lyen tár su lat tal
dol go zik a ren de ző. hiá ba fó kusz álok a ren de ző felada tá ra, a szín ház mégis csak csa -
pat mun ka. és pro duk ciós gyár.

egy ál ta lá nos leírás sal mégis meg pró bál ko zom. Sok köz hely lesz ben ne, de azt
ta nul tam Ascher Ta más tól, hogy nem rit kán ép pen az evi den ciák meg fo gal ma zá sa
te szi hely re a dol go kat.

A szín ház ren de ző dol ga a tár sa da lom, az or szág és tá gabb kör nye ze te vi szo nyá -
nak, a ki sebb és na gyobb cso por tok, kul tú rák vagy kö zös sé gek prob lé mái nak, to -
váb bá az ezek ben élő, gon dol ko dó, al ko tó, ér ző em be rek nek a meg fi gye lé se, elem -
zé se, le ké pe zé se. A szín ház ren de ző áll jon op po zí ció ban. Kri ti zál jon. hasz nál jon
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met sző hu mort a ha tal ma sok ki fi gu rá zá sá ra, ne ijed jen meg a pro vo ká ció tól, ne ret -
ten jen meg – ha a hely zet úgy hoz za, ha az an ti hu ma niz mus fo ko zó dik – a kiált -
vány sze rű de monst rá ció tól, véd je az igaz sá got, fo gal maz zon meg ér té ke ket, lep lez -
ze le mind azt, ami os to ba, ká ros, go nosz, ha zug, ha mis. Dur vább ko rok ban dur vább
for mák kal is kí sér le tez zen. ne elé ged jen meg az ön elé gült tá vol ság tar tás sal, fog lal -
jon ál lást.

Gya kor la ti ér te lem ben a ren de ző dol ga a pró ba fo lya mat struk tu rá lá sa, a je le ne -
tek kör vo na la zá sa, a szí né szek ve ze té se. en nek az a ne héz sé ge, hogy meg kell őriz -
ni a já té kos ság, a ki szá mít ha tat lan ság, a vé let len le he tő sé gét. Feladat egy fe lől a szél -
ső sé ges ér zel mek meg ha tá ro zá sa, a szí nész kö vet ke ze tes vé gig ve ze té se a lel ki
fo lya ma to kon; de éppígy feladat a tel je sen za bo lá zat lan já ték, a le gá lis fe gyel me zet -
len ség mér nö ki pon tos sá gú meg szer kesz té se. S mindez ön ma gá ban nem elég. hi -
szen szá mos al ka lom mal vá rat lan fel fe de zé sek, va ló di cso dák jön nek lét re. Két ség -
kí vül csak rit kán sza bad hasz nál ni ezt a fo gal mat, de né ha mu száj, mert megesik,
hogy zse niá lis pil la na tok szü let nek egy-egy pró bán; ilyen kor a szí nész nek meg kell
ta lál nia a rög zí tés és a rep ro duk ció mód ját, rá kell jön nie, ho gyan tud ja új ra te rem -
te ni a pil la na tot, ami va ló szí nű leg so ha töb bé nem lesz ugyanaz. De ép pen et től
szín ház a szín ház: élő, moz gó, bi zser ge tő, ál lan dó fej lő dés ben és el tu nyu lás ban lé -
vő örök moz gó; el la po so dás sal, el fa ku lás sal küz dő csa pat já ték, a bi zony ta lan ság örök
fe szült sé gé ben. A ren de ző a já ték  szer ve ző je. A fel ké szült sé gé nek a mi nő sé ge a csa -
pat mi nő sé gét, tel je sí tő ké pes sé gét is meg ha tá roz za.

Sok szor ve zet tem olyan, erő tel je sen imp ro vi za tív pró ba fo lya ma tot, amely ben csak
va la mi váz lat sze rű ség volt a ke zünk ben. né hány ka rak ter leírás, egy-egy je le net. Az
ak tuá lis, az na pi ered mé nyek, fel fe de zé sek és ala ku lá sok ha tá roz ták meg a kö vet ke -
ző nap felada tait. mi vel nem állt ren del ke zé sünk re kül ső terv, az ilyen spe ciá lis pró -
ba fo lya mat so rán ál lan dó ké szen lét ben kell áll ni: ha nem pon tos a vissza jel zés, a csa -
pat mo ti vá lat lan lesz, a já ték cél ta lan ná vá lik, a fo lya mat már a fo lya mat tá vá lás
előtt szétesik. Ráadá sul ilyen spe ciá lis pró ba fo lya mat so rán el bi zony ta la nod ni is
könnyebb, hi szen nem áll ren del ke zés re sem mi fé le kül ső mér ce, amely biz to sí ta ná,
hogy jó, he lyes, pon tos, ami ké szül.

Az el bi zony ta la no dás ön ma gá ban rend kí vül fon tos al ko tói ak tus. De csak a stáb -
ra tar to zik. mert ők nem a sa ját bő rük re ját sza nak, ha nem kí vül ről, hű vö sen és ra -
cio ná li san ér tel mez nek.

A stá bot sem le het fo lya ma tos bi zony ta lan ság ban tar ta ni. A mun ka tár sak gyak -
ran már-már job ban örül né nek bár mi biz tos nak, bár mi kéz zel fog ha tó nak, mint a
vál lal ko zás si ke ré nek. és ha elural ko dik a bi zony ta lan ság, a ren de ző is túl zá sok ba
esik. Ren de zői pa ra noiá nak szok tam ne vez ni ezt az ér zést. Sok szor megél tem. mint -
ha min den ki la zsál na, mi köz ben én ki kö pöm a lel kem. miért nem ír ja to vább az író
a da ra bot? miért nem szer keszt ha té ko nyab ban a dra ma turg? miért nem jár be moz -
gás tré ning re a ze ne szer ző? A dísz let ter ve ző miért nem ér ti meg, hogy ilyen tér ben
balese tek lesz nek? miért nem a sze mem be mond ja a szí nész, amit gon dol, miért az
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öl tö ző ben hisz té riá zik és csi nál ja ki a jel mez ter ve zőt, aki miért nem ve szi már le
azt az un do rí tó sár ga sá lat a fő sze rep lő ről? és így to vább. ezek le het nek megala po -
zott kér dé sek. le het nek va ló di két sé gek. meg le het, hogy ép pen egy-egy vál ság ki -
rob ban tá sa vi szi elő re a pró ba fo lya ma tot. De a kö zös és ál lan dó bi zal mat lan ság
megöli a kö zös mun ka de rű jét. S a ren de ző pa ra noiá ját nem rit kán olyan esz kö zök -
kel ve ze ti le, ame lyek hosszú tá von a pró ba fo lya mat vagy a tár su la ti össze tar tás ká -
rá ra vál nak.

vég le ges dön té se ket kell hoz ni.
Idő ben.
Sze lek tál ni a kis felada to kat. Ki do bál ni a súlyt a ha jó ból. ezt a ki fe je zést a mai

na pig hasz ná lom a leg ne he zebb pil la na tok ban egy megol dat lan sá gok kal és prob lé -
mák kal ter helt össz pró ba után. van szí nész, akit a sze lek tá lás sal tel je sen tönk re le -
het ten ni, mert pont ab ban a je le net ben volt az ő nagy pil la na ta, amit ki ha jí tot tunk.
Ő legalábbis így ér zi. A ren de ző a fe le lős azért, hogy olyan jó mi nő sé gű al ko tói han -
gu lat és bi zal mi lég kör ala kul jon ki, hogy a tár su lat csa pat ként lás sa a prob lé má kat
és csa pat ként tud ja, ha meg hoz ni nem is, de legalább megél ni, el vi sel ni a leg jobb
megol dás hoz ve ze tő dön tést. Re du kál ni kell az önér vé nye sí tést, az ex hi bi ci ót,
amennyi re csak le het. per sze nem min dig le het. ne az egyes szí né szek nagy pil la -
na tai, bra vú ros tech ni ká zá sai, szó ló zá sa le gyen az előadás cent ru ma; össz já ték le -
gyen és az össz já ték miatt ér zett kö zös büsz ke ség. lo gi kus, hogy egy tár su lat min -
den tag ja az át la gos tel je sí tő ké pes sé gé nek a sok szo ro sá ra ké pes krea ti vi tás ban,
mo ti vált ság ban, odaadás ban, ha tisz tá ban van az zal, hogy mi az az „egész”, amely -
nek a ré sze se.

en nek az egy ség nek és kö zös ség nek a kiala kí tá sa a ren de ző felada ta. Kez de mé -
nyez zen pár be szé de ket. le gyen fi gyel mes. le gyen fel ké szült. A pa ra noiás ren de ző
kép te len hin ni ab ban, hogy a mun ka tár sai hall gat nak rá.

nem kell túl misz tifi kál ni a tár su lat ko he ren ciá já nak kiala kí tá sát. né ha pusz tán
az ener giák gaz da sá gos ki hasz ná lá sá ról van szó. ha pon to san si ke rül beosz ta ni a pró -
ba idő sza kot, ak kor min den ki ép pen ak kor lesz ké pes a ma xi mum ra, ami kor a fo -
lya mat meg kö ve te li. Az ideá lis pró ba idő szak nyolc-tíz hét. min den nap tíz órá tól
dél után ket tőig, es te hat tól tí zig. ha le het, és ér de mes, még to vább. Az en nél rö vi -
debb idő szak ve szé lyes. Szá mol ni kell balese tek kel, le be te ge dé sek kel, min den fé le
eset le ges sé gek kel. Igye kez zünk ki kü szö böl ni eze ket és tar ta ni ma gun kat az ere de -
ti idő kor lá tok hoz. De ez nem min dig egy sze rű. Az al ko tó fo lya mat ban nem rit kán
más pon tok, más fi gu rák, más je le ne tek bi zo nyul nak el mé lyí ten dő nek, ins pi rá ló nak
vagy ép pen ne héz nek, oly kor megold ha tat lan nak, mint ame lye ket elő ze te sen an nak
ítél tünk. ez az eset le ges ség kiik tat ha tat lan. De nem ok ar ra, hogy meg spó rol juk
a pró ba fo lya mat elő ze tes, pre cíz meg ter ve zé sét.

Több nyi re a tel jes stáb bal együtt kezd jük el egy-egy előadás elő ké szí té sét. Je len
van a dra ma turg, a dísz let ter ve ző, a hang- és a vi lá gí tás tech ni kus, oly kor a vi deo -
mű vész. ez kel le mes és hasz nos, mert nem egye dül kell min den ter het vi sel ni. De
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meg van az a ve szé lye, hogy azon nal vég le ges vá la szo kat vár nak a mun ka tár sak, mi -
köz ben én még az ala pok nál (sem) tar tok.

hiá ba meg bíz ha tó és ki pró bált a ren de ző csa pa ta, nem úsz hat ja meg a ma gá nyos
el vo nu lást. A szín ház za ja, pör gé se, a kons tans ideg baj, a ti zen ké tó rá zás, a fo lya ma -
tos ké szen lé ti ál la pot, az össze csa pott, fruszt rált és rö vid pi he né sek és a meg fe szí -
tett mun ka tíz he tes, egy re in ten zí vebb vál ta ko zá sa után és előtt igény li a szer ve zet
a tel jes nyu gal mat. Bár mek ko ra és bár mennyi re össze szo kott le gyen is a ren de ző
stáb ja, a ren de zés mégis ma gá nyos mun ka: ma gá nyos őr lő dés az alap kö vek ön ha -
tal mú ki je lö lé sé vel, a fe le lős ség ön ál ló vi se lé sé vel.

min dig is le nyű gö zött a dísz let ter ve zés ben az, ahogy a mér ta ni, ma te ma ti kai
pon tos ság a köl té szet tel és já ték kal pá ro sul. hi szen a geo met ri kus ki vi te li ter vek -
ből és tech ni kai pa ra mé te rek ből, a vo na lak ból és szá mok ból olyan já ték tér jön lét -
re, amit, re mél he tő leg, ak tív ener giák kal, krea tív já té kos ság gal tölt meg a tár su lat.
A ren de zés, mi kép pen a szí nész mun ká ja, ha son lóan ket tős: pre cíz szer kesz tés és
krea tív mun ka. mér nö ki pon tos ság össze mos va za bo lát lan ság gal, káosszal, ir ra cio -
ná lis sal. Az tán, va la hogy, ta lán, re mél he tő leg, min den el lent mon dás el le né re, vagy
ép pen amiatt, mégis lé le gez ni kezd a pro duk tum.

Aján la tos könnyen moz gat ha tó, stan dard, 1:25 vagy 1:50 ará nyú ma ket tet ké szí -
te ni, amely ben mo bi lak a fa lak, hogy le hes sen ját sza ni ve lük. A ma kett nem dísz -
tárgy. Ap ró lé kos, tü rel mes mun ka ered mé nye. A funk ció ja, hogy tér ben ér zé kel hes -
sük az ele mek egy más hoz va ló vi szo nyát: az össz ké pet, a funk ció kat, az elő re lát ha tó
vagy csak sejt he tő mű sza ki ne héz sé ge ket, a szín vál to zá so kat. pa ko lász ni le hes sen
ben ne, fi gu rá kat po zi cio nál ni, vi lá gí ta ni.

Szé kely kö te le ző nek tart ja a ma kett ké szí tést. ma ga a kéz zel fog ha tó mun ka se -
gít: a ké szí tés alatt, a vag do sás és épít ge tés ap ró lé kos fo lya ma ta so rán ak tí vab ban
gon dol ko dik az em ber, mint raj zo lás vagy szá mí tó gé pes ter ve zés köz ben.

A né ző és szín pad/tér vi szo nyát egy (ál ta lam) vö rös vo nal nak ne ve zett su gár ral
ha tá ro zom meg. ez mu tat ja az egyik leg lé nye ge sebb dol got: a sá vot, amely a né ző -
tér min den ré szé ről be lát ha tó. ez zel elő ze tes óvin téz ke dé se ket le het ten ni az előadás
tér kom po zí cióit il le tően; a lé nye ges ak ció kat ne ol dal ra, ne hát ra he lyez zük, hi szen
nem lesz lát ha tó; tö re ked jünk ar ra, hogy a né ző tér min den he lyé ről be lát ha tó le -
gyen a tér (ez nem min den épü let ben le het sé ges).

A pró ba fo lya mat elő ké szí té se kor felál lí tok egy kar ton fa lat, raj ta egy idő tér kép -
pel. ezen min den je le net nek van egy kis kar ton ja. Kü lön szín nel je lö löm, hány szor
pró bál tuk már az egyes je le ne te ket. A sor ba ren de zés men tén idő vo na lat hú zok. ez
a vo nal se gít ará nyo sí ta ni és meg be csül ni egy-egy je le net, fel vo nás, az egész előadás
hosszát. eh hez az idő vo nal hoz iga zí tom a szín pad kép vál to zá sait, a ze nét, a ha tá -
sok egy más ra kö vet ke zé sét (el ke rü len dő, hogy azo nos tó nu sú vagy tem pó jú je le ne -
tek ke rül je nek nagy szám ban egy más mel lé).
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PRÓ BA FO LYA MAT

A pró ba fo lya mat so rán is fo lya ma to san meg be szé lé se ket kell tar ta ni. ez el ke rül he -
tet len. Ko ráb ban nem ked vel tem a meg be szé lé se ket. pró bál ni sze ret tem. ez meg -
vál to zott. ma már majd nem annyi meg be szé lést tar tunk, amennyi pró bát. mi nél
több ké nyes kér dést be szé lünk meg elő re, mi nél pon to sab ban fek tet jük le a kö zös
ala po kat, an nál ön ál lób ban tud dol goz ni min den mun ka társ. A meg be szé lé se ket
több nyi re az éj sza kai egy be me nés után tar tom. ez nem fel tét le nül sze ren csés; a
más na pi mun ka ro vá sá ra megy, ha túl zot tan be le nyú lunk a pi he né si idő be. A rö vid,
ál ta lá nos meg be szé lést még sem ér de mes meg spó rol ni. így min den ki felada tok kal,
hi ba lajst rom mal megy ha za, hogy az tán más nap dél előtt ki pi hen ten me hes sünk vé -
gig a gya kor la ti meg va ló sí tás rész le tein és ki tisz tít suk az elő ző es te prob le ma ti kus -
nak ítélt ré sze ket.

A pró ba fo lya mat szin te min dig csú szás ban van. A pró ba idő szak kez de te és kö ze -
pe né ha ké nyel me sen csor do gál, mint ha min den rend ben len ne. ész re sem ven ni,
mennyi idő tű nik el a vé gé ből ez zel a ké nyel mes kö zép ső mun ka tem pó val. A felada -
to kat nem le het megúsz ni, leg fel jebb el na pol ni. ez az el na po lás a pró ba fo lya mat vé -
gén meg bosszul ja ma gát. Az elő re meg ter ve zett pró ba ter vet ér de mes fo lya ma tos
fe lül vizs gá lat nak alá vet ni. An nál is in kább, mi vel ép pen a gya kor lat ban de rül ki, mi
mennyi időt, mennyi küsz kö dést kö ve tel meg.

hasz nos nak tar tom, ha a pró ba idő szak kö ze pe tá ján tar tunk egy nyil vá nos egy -
be me nést. Teszt kö zön ség gel. Ba rá tok kal, szak ma be liek kel, akik ér tik, mit je lent az,
hogy váz la tot lát nak. egy ilyen al ka lom csök ken ti a szí né szek ben gyü lem lő mu ta -
tás-stresszt. össze ránt ja a lö työ gős ré sze ket, össz pon to sít ja a pró ba fo lya mat fe lé -
re gyak ran el lan kadt fi gyel met, mun ka ked vet. vé gül pe dig: vi lá go sabb lesz, mi az,
ami mű kö dik, mi az, ami ért he tet len, mi az, ami egé szen más hogy hat, mint gon -
dol tuk, mi az, ami meg szü le tett, mi az, ami nem, s mi az, ami so ha nem is fog, mi
az, ami re be ton biz tos alap zat ként mos tan tól épí te ni le het, mi az, ami ről azon nal el
kell fe lej te ni még azt is, hogy egyál ta lán meg tör tént stb.

Kol tai Ta más ír ta egy szer egy be mu ta tónk ról, hogy nem sza ba dott vol na an nak
ne vez ni, in kább mun ka be mu ta tó nak. Ta nul sá gos volt a meg kü lön böz te té se.

„élet ve szé lyes” a szí né szek re néz ve, és nem kor rekt a né zők szá má ra fi ze tős sé
ten ni egy fél kész ál la pot ban lé vő, ér zé keny, emiatt har sány vagy bi zony ta lan szí né -
szek kel te le zsú folt előadást. Jól is el sül het, mert ép pen ez a stressz hív elő a szí né -
szek ből vá rat lan kész sé ge ket, de ez rit kább. min de ne set re nem ér de mes rej tőz köd -
ni az előadás sal. nem le het a vég te len sé gig el na pol ni a né zők kel va ló ta lál ko zást.
Jobb, ha elő ször biz ton sá gos ke re tek kö zött tör té nik meg, mert min den pró ba fo -
lya mat nak ez a ta lál ko zás a kar di ná lis pont ja. min den elő ze tes ter vez ge tés efe lé mu -
tat, ezt ké szí ti elő.
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SZÉ KELY JEGY ZE TEL

Az egye te men ké szí tett vizs gá kat kü lön le ges mu ta tá sok elő zik meg. ezek nek több -
nyi re egyet len né ző je volt: Szé kely Gá bor.

éj jel 2 óra. SzFe, pad lás. Szé kely beül. Ke zé ben jegy zet tömb. A szí né szek a ta ka -
rás ban. min den ki re meg. Szé kely de rű sen he lyet fog lal. én majd nem össze ros ka -
dok, annyi ra iz gu lok.

el ső egy be me nés. ezt nem le het el fe lej te ni. Jó eset ben kon cent rált és fá rasz tó
min den ki nek. min den ki resz ket. még a dísz let ter ve ző is. Ren de ző ként ilyen kor már
nem te hetsz sem mit. Szé kely ked ves mo sollyal, né ma csönd ben jegy ze tel.

Az egy be me nés ir gal mat la nul hosszú. A mai na pig hosszú az el ső egy be me nés.
en nek az az oka, hogy sze ren csé re jó sok anya gunk van, ami ből le het sze lek tál ni.
De azt is je len ti, hogy sok szor túl nagy je len tő ség gel ru há zunk fel lé nyeg te len dol -
go kat.

Te le van ba kik kal, ki tű nő, ké sőbb megis mé tel he tet len imp ro vi zá ciók kal és per -
sze sok bi zony ta lan ko dás sal, fur csa, spon tán vál toz ta tá sok kal, ér tel met len kap ko -
dás sal, hisz ti vel, túl la zá zott nyeg le ség gel. min den fé le be le csú szik, ke ve red ve az zal
a mun ká val, ame lyen he te kig dol goz tunk. egy ve leg. Utá lom ezt a ki fe je zést, de ez:
szí nes ka val kád.

ezek több nyi re azért tör tén nek, mert Szé kely vagy más beülő né ző je len lé te
miatt egy-egy iz gu ló sabb szí nész nem tud ja pon to san el vé gez ni a felada tát. min -
den ba ki nál összeug rik a gyom rom. Te he tet len sé gem ben a lá bam mal ta po som, rú -
gom, csap ko dom a föl det, csat to gok és to por gok. ez zel ki fe je zet ten za va rom a szí -
né sze ket, a lá bam pe dig meg le he tő sen be li lul. pár hu za mo san ját szom az összes
sze re pet, a szí né szek kel együtt mor mo gom a szö ve get. Ro mok ban va gyok, mi re a
vé gé re ér a mu ta tás. Ki szá rad a tor kom. el sö té tül a vi lág. minden nek vé ge. el aka -
rok búj ni. meg aka rok szűn ni. eb ből nem lesz so ha előadás. én pe dig nem va gyok
a pá lyá ra va ló.

ezek az éj je li mu ta tá sok a ren de ző vé vá lás fon tos ál lo má sai. A vé gén rö vid meg -
be szé lés után elen ge dem a szí né sze ket (Szé kely so sem tart meg be szé lést a szí né -
szek fü le hal la tá ra, né hány ud va rias szót szól csak). ér té ke lés. Szé kely elis me rő sza -
vak kal kezd. né hány ál ta lá nos kér dés: mi lyen ál la pot ban van nak az em be rek, mi lyen
a han gu lat, mennyit alud tunk mos ta ná ban, mit vár tam a mai egy be me nés től,
mennyit tud tunk dol goz ni, ho gyan ter ve zem a hol na pi na pot. Ki hogy ér rá a kö -
vet ke ző na pok ban.

A vá la szaim alap ján szer kesz ti a mon dan dó ját. A lá tot tak ér de mei vel kez di. elis -
me rően nyi lat ko zik a be le fek te tett mun ka mennyi sé gé ről, bi zo nyos megol dá sok
mű kö dő ké pes sé gé ről.

Kez dek ma gam hoz tér ni. Az egész előadás el vi sel he tet le nül gyen ge, bűn rossz,
ér ték te len va cak, gon do lom, de nem baj. majd el me gyek kár pi tos nak. le het ne
rosszabb is. A meg be szé lés vé gé re le hig ga dok. ha za fe lé vi szont azon ka pom ma -
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gam, hogy már a más na pi pró bán jár az eszem. Szé kely le jegy ze tel te tett ve lem több -
ol dal nyi ja vas la tot. Ap ró lé kos, megold ha tó teen dők ké vált az egé szé ben mű kö dés -
kép te len cse lek vés sor. Ren de zem a gon do la taim, a meg va ló sí tá son, a megol dá so -
kon gon dol ko dom. Ta lán még nincs min den vesz ve. S kü lön ben sem ró lam szól ez
az egész, ha nem a szín ház ról, a szín ház alap egy sé gei ről, a je le net moz ga tó ru gó i ról.
Ak kor is, ha az egész, egész ként néz ve, gyen ge. el le het kü lö ní te ni, tisz tán szak mai
ala pon, az ér té ke set az ér ték te len től.

Szi go rú, kö vet ke ze tes, de megér tő, fi gyel mes él ve bon co lás: er ről szól tak az éj -
sza kai mu ta tá sok. ne be fo lyá sol ja az előadás megíté lé sét a ren de ző sze mé lyes el fo -
gult sá ga, büsz ke sé ge vagy el ke se re dett sé ge. lás son rá ar ra, hogy mit csi nál. Ami
per sze nem azt je len ti, hogy min dig min den kri ti kát el kell fo gad ni. még ak kor sem,
ha Szé kely mond ja. Ra gasz kod ni kell bi zo nyos el kép ze lé sek hez. ha a ren de ző min -
den felada tot meg akar ol da ni, min den el vá rás nak meg akar fe lel ni, nem csak a sa -
ját ere de ti el kép ze lé seit ad ja fel, ame lyek miatt ép pen azt az anya got ép pen ott, ak -
kor, azok kal az em be rek kel akar ta meg csi nál ni, de az előadás is meg szen ve di.
meginog a szí né szek be lé je ve tett bi zal ma, el vész az elem zés ere je. A szín ház csi ná -
lás kö zös já ték ból szo ron gós feladat tel je sí tés sé vál to zik.

PRE MIER UTÁN

még nem dol goz tam ki prak ti kus mód szert a be mu ta tó és a pró ba fo lya mat egye -
sí tett fe szült sé gé nek tom pí tá sá ra. A leg rosszabb kri ti kát min dig én ír nám a mun -
káim ról. Kri ti kát nem is ol va sok a be mu ta tó utá ni egy hé ten. nem azért, mert nem
ér de kel. ha le nyu god tam, mindegyi ket elol va som. Köz vet le nül utá na nem. éppígy
kép te len va gyok köz vet le nül a be mu ta tó után meg be szél ni a lá tot ta kat. nem sze -
re tek kör beáll ni és pezs gőz ni. A gra tu lá ciók meg le he tő sen za var nak. ügyet le nül
meg fo gal ma zott, sab lo nos mon da to kat hal lok. A hely zet dik tál ta ál ud va rias sá go -
kat. nem tu dok ilyen kor ar ról dis ku rál ni, hogy ki nek mi tet szett, mi nem tet szett.
Igyek szem ki me ne kül ni az épü let ből. Sé tá lok egy kört. lánc do hány zom. vá rom,
hogy csil la pul jon a szív ve ré sem, eny hül jön a resz ke tés. Ami kor le nyu god tam, in -
du lok ölel get ni a mun ka tár sa kat, meg kö szön ni a kö zös mun kát. Az tán gyor san el -
ve gyü lök a pre mier bu li for ga ta gá ban. össze mo só dik min den. he te kig egy ál va ló -
ság ban él tem, a szín ház kü lö nös, mes ter sé ges és kon cent rált vi lá gá ban. en nek most
egy csa pás ra vé ge sza kad. Be tör a vi lág. ez szá mom ra mind máig el vi sel he tet len.
na gyon ne héz ép ésszel és tar tós jó zan ság gal ke zel nem azt az ér zel mi vi hart, ami
a szín ház ban, a szín ház kö rül, a szín ház csi ná lás köz ben fel hal mo zó dik. Ami nem
he lyes. Dol go zom raj ta. A ta nul sá gok le szű ré sét más nap ra, har mad nap ra ha lasz -
tom. A gyors, össze csa pott ér té ke lést ke rü löm, no ha tu dom, hogy a szí né szek több -
sé ge igény li az azon na li vissza jel zést, iga zol va akar ja tud ni a mun ká ját. ez za var.
Ar ra ké rek min den kit, hogy hagy juk ér ni a lá tot ta kat. egy-két nap pal ké sőbb sok -
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kal ko mo lyabb, rész let gaz da gabb vé le mény áll majd össze ben nem. Ad dig vár ja -
nak. le gye nek tü re lem mel. min dent ele mez ni fo gunk. hely zet ről hely zet re. pont -
ról pont ra. Sze rep ről sze rep re. hi szen ezt ta nul juk Szé kely től. ne vez zük ana li ti -
kus szín ház né zés nek. Kon cent rált szín ház csi ná lás nak. min den re sort fo gunk
ke rí te ni.

De még ne ma es te.
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SZÉ KELY GÁ BOR

TAN ME NE TE 

A SZÍN HÁ ZI REN DE ZÔ KÉP ZÉS BEN1

I. ÉV FO LYAM, 1. TRIMESZTER

FELADAT: 1/A. TÖR TÉ NET ME SÉ LÉS

egy köz is mert szín mű (is mert, ha gyo má nyos ér te lem ben vett tör té net tel bí ró drá -
mai mű) tör té ne té nek, me sé jé nek leírá sa szi go rúan egy ol dal ter je de lem ben. (Gol -
do ni: Kétúrszolgája, mo lière: Mizantróp)
CÉL: An nak el le né re, hogy a szín ház össze tett, ön ma gát sok fé le esz köz zel ki fe je ző
mű vé szet, mégis alap ve tően szö veg cent ri kus. A szín ház több nyi re írott szö veg gel
dol go zik, így csak an nak megér té se, elem zé se le het a kiin du ló pont. Tud ni kell a tör -
té ne tet vi lá go san el me sél ni. A ter je del mi kor lá to zás a gon dol ko dás és fo gal ma zás
szi go rú sá ga és pon tos sá ga miatt fon tos.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: A hall ga tók a mun ka so rán felis me rik, hogy a tör té net ak kor
lesz vi lá gos, ha min den sze rep lő ről, egy más hoz fű ző dő vi szo nyuk ról, a szi tuá ció ról
a le he tő leg töb bet tud nak. A legap róbb rész let sem el ha nya gol ha tó: akár egyet len
jel ző meg vál toz ta tá sa is be fo lyá sol hat ja a tör té net súly pont jait. A cse lek mény min -
den eset ben ugyanaz, de a hang sú lyo kat a me sé lő sze mé lye ha tá roz za meg. A sze -
mé lyes ség te szi a tör té ne tet egye di vé.

FELADAT: 1/B. DRÁ MA ELEM ZÉS: FÜST MILÁN: BOL DOG TA LA NOK

CÉL: Az elem zés me to di ká já nak el sa já tí tá sa. egy mű tör té ne té hez csak a legap róbb
rész le te ken át le het el jut ni. min den mon dat és a mö göt te rej lő tör té nés fon tos. Füst
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milán mű ve olyan tit kok kal és kér dé sek kel te li drá mai szö veg, amely nek megér té -
sé hez elen ged he tet len a mon da tok mö göt ti ér zé ki-szel le mi tar ta lom fel fe de zé se.
Az el hall ga tott tör té né se ket lo gi kai lag iga zo ló ese mé nyek kel (fan tá ziá val) kell ki -
töl te ni. A Boldogtalanok a drá mai-szín há zi sű rí tés par ex cel len ce pél dá ja.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: A hall ga tók nem csak az elem zés fon tos sá gát kez dik megér -
te ni, ha nem a drá mai mű nem sa já tos sá gait is. Azt, hogy a szín ház nem be szél ge -
tés, ha nem egy más ra épü lő bel ső tör té né sek so ro za ta. A ki mon dott mon da tok mö -
gött és kö zött rej lő drá mai ese mé nyek meg ha tá ro zóan fon to sak. Az elem zés köz ben
szer zett ta pasz ta la to kat hasz no sí ta niuk kell a kö vet ke ző felada tok ban.

FELADAT: 1/C. ÉL MÉNY NO VEL LA

Drá mai meg fo gal ma zás ra al kal mas, sze mé lyes tör té net megírá sa.
CÉL: Ráirá nyí ta ni a fi gyel met a sze mé lyes ség, az ala nyi ság fon tos sá gá ra. A feladat
egy részt őszin te ség re kö te lez, más részt se gí ti a szín pa don is meg fo gal maz ha tó, drá -
mai hely ze tek felis me ré sét. A tör té net megírá sa az 1/a fe a dat foly ta tá sa és egy ben
kiin du ló pont ja a má so dik trimeszter egyik felada tá nak.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: A sze mé lyes „meg szen ve dett ség” ál tal mé lyül a tör té net me -
sé lés fon tos sá gá ra irá nyu ló fi gye lem. Az el ké szült él mény no vel la al kal mas alap anyag
lesz egy szín pa di je le net megírá sá ra.

I. ÉV FO LYAM, 2. TRIMESZTER

FELADAT: 2/A. REN DE ZÉ SI GYA KOR LAT

Sze mé lyes vá lasz tás alap ján egy je le net meg ren de zé se Füst milán Boldogtalanok cí -
mű mű vé ből.
CÉL: A ma nuá lis kész ség kiala kí tá sá nak el ső lé pé se. A je le net és a sze rep osz tás vá -
lasz tá son alap szik. mind két dön tés alap ve tően ha tá roz za meg a ké szü lő „előadást”.
pon to san kell is mer ni a vá lasz tá sok miért jét és le het sé ges kö vet kez mé nyeit. A hall -
ga tók fo lya ma tos kont roll mel lett kez de nek is mer ked ni a szí nész ve ze tés mód sze -
rei vel és a pró bá val mint al ko tá si fo lya mat tal. A má sik fon tos megis me ré si te rü let
a szín pa di tér tör vény sze rű sé gei nek és kon zek ven ciái nak fel fe de zé se.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: Sem mi kép pen nem egy tet sze tős pro duk ció el ké szí té se.
A feladat lé nye ge a fo lya ma tos és ap ró lé kos mun ka ké pes sé gé nek el sa já tí tá sa. próba
köz ben a szí né szek kel va ló kö zös mun ká ban felis mer ni egy-egy hely zet meg va ló sí -
tá si le he tő sé gé nek va riá cióit. A szí né szet mint krea tív al ko tó mű vé szet el fo ga dá sa.

FELADAT: 2/B. JE LE NET ÍRÁS AZ ÉL MÉNY NO VEL LÁ BÓL

CÉL: meg fe le lő drá mai sű rí tés sel bí ró, szín pa di meg va ló sí tás ra al kal mas szö veg
megírá sa az elő ző trimeszter ta pasz ta la tai nak hasz no sí tá sá val. ez egy ben a kö vet -
ke ző ren de zői gya kor lat alap anya gá nak az el ké szí té se. A cél nem csu pán az írás -
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kész ség fej lesz té se, ha nem a tör té net me sé lés ről, sze mé lyes ség ről, a szín pa di meg -
fo gal ma zás tör vény sze rű sé gei ről nyert is me re tek gya kor la ti le for dí tá sa.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: Je le net írás köz ben min den szót és mon da tot a sze rep lők sze -
mé lyi sé gé nek és pil la nat nyi ál la po tá nak pon tos is me re te hív élet re. ez az ala pos ság
le he tő vé te szi a bel ső és kül ső tör té né sek olyan bo nyo lult, rész le te ző is me re tét,
amely a szí nész ve ze tés ben és az előadás ké szí té sé ben egyaránt elen ged he tetlen.

I. ÉV FO LYAM, 3. TRIMESZTER

FELADAT: 3/A. AZ ÉL MÉNY NO VEL LÁ BÓL ÍRT JE LE NET MEG REN DE ZÉ SE. SZÍ NÉ SZI JÁ TÉK

CÉL: A 2/a feladat foly ta tá sa. ma nuá lis gya kor lat. A szí nész ve ze tés egyik lé nye ges
ele me, hogy az elő ké szí tő mun ka so rán szer zett is me re te ket, ta pasz ta la to kat és
meg győ ző dé se ket ho gyan ad ják át. A hall ga tók itt egy más je le ne tei ben ját sza nak,
hogy egy részt be lül ről is mer ked je nek a szí nész mes ter ség lé nye gé vel, más részt kol -
lé gáik ren de zői mód sze rei ből, inst ruk ciói ból le szűrt ta pasz ta la tai kat sa ját ren de zői
mun ká juk ban hasz no sít has sák.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: To váb bi gya kor lat szer zés.

FELADAT: 3/B. EGY SZA BA DON VÁ LASZ TOTT NÉP ME SE SZÍN PA DI MEG FO GAL MA ZÁ SA

CÉL: ez a feladat össze sí ti az ed dig ta nul ta kat. A sza ba don vá lasz tott me sé ből je le -
ne tet kell ír ni, amely – mi vel ke rek tör té ne tet fo gal maz meg – min den kép pen na -
gyobb lé leg ze tű mun ka, mint az ed di giek. A hall ga tók to vább ra is ma guk ter ve zik
a te ret. erő tel je sebb hang súlyt kap a tér rel, ze né vel, vi lá gí tás sal, a szín há zi at mosz -
fé ra te rem tés sel va ló fog lal ko zás. A vég ered mény min den kép pen tel je sebb szín há zi
él mény re tö rek szik. Fan tá ziá juk, te rem tő kép ze le tük sza bad sá gát job ban hasz nál -
hat ják, mint a kö töt tebb felada tok nál.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: A szín ház zal mint több mű vé sze ti ágat együt te sen hasz ná ló
és al kal ma zó komp lex ki fe je zé si for má val va ló ta lál ko zás. An nak a felis me ré se, hogy
bár kü lön bö ző szín pa di ele mek össze ren de zé sé ben kor lát lan sza bad sá guk van, ez
a mun ka sem nél kü löz he ti a mér ték, az ará nyok vé gig gon do lá sát, a miér tek el dön -
té sét, a he lyes kér dés fel ve té sek re va ló vá lasz ke re sést.

II. ÉV FO LYAM, 1. TRIMESZTER

FELADAT: 1/A. NO VEL LA DRA MA TI ZÁ LÁS

CÉL: To vább ra is a vá lasz tás mint az el ső leg fon to sabb lé pés. A vá lasz tást meg ha tá -
ro zó té nye zők: a sze mé lyes ség, a tör té net drá mai sá ga, szín pad ra al kal maz ha tó sá -
ga és az adott mun ka kö rül mé nyek fi gye lem be vé te le. egy pon to san ér tel me zett és
elem zett iro dal mi mű tör vény sze rű sé geit szem előtt tart va kell a drá mai szö ve get
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megír niuk. A no vel la kon zek ven ciáit kö vet ve a megíran dó je le net még sem egyez -
het a no vel la epi kus szö ve gé vel: a tör té né sek kiegé szít he tők, átér té kel he tők. A mun -
ka so rán a hall ga tók ar ra kény sze rül nek, hogy mi nél pon to sab ban meg kü lön böz -
tes sék az epi kát a drá má tól, hogy mindun ta lan rá kér dez ze nek a szín ház nak mint
mű faj nak a tör vény sze rű sé gei re. A szín há zi idő, mint sű rí tő, lé nyeg re tö rek vő, nem
epi kus idő fel fe dez te té se.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: egy ke rek tör té net drá mai-em be ri hely ze tek ben va ló meg fo -
gal ma zá sa, amely al kal mas a szín pad ra ál lí tás ra.

FELADAT: 1/B. ZE NÉS MÛ FA JOK KAL VA LÓ MEGIS MER KE DÉS KEZ DE TE

A feladat a ze nei fo gal ma zás mód bel ső tör vény sze rű sé gei re kon cent rál. A konk rét
feladat a fel kért ta nár dön té sé től függ.

II. ÉV FO LYAM, 2. TRIMESZTER

FELADAT: 2/A. A HALL GA TÓ EGYÉ NI SÉ GÉT FI GYE LEM BE VE VÔ, KÖ TE LE ZÔ REN DE ZÔI

GYA KOR LAT EL VÉG ZÉ SE MEG HÍ VOTT VEN DÉG TA NÁ ROK VE ZE TÉ SÉ VEL

CÉL: A ko ráb bi, ki sebb au to nó miát fel té te le ző felada tok kal szem ben a hall ga tók nak
most már kü lön bö ző stí lu sok kal, más-más szín há zi fo gal ma zás mó dot igény lő anya -
gok kal kell megis mer ked niük (pél dául fran cia ro man ti ka: vic tor hu go; Brecht;
Shakes peare: Szentivánéjiálom – az utób bi nál konk rét cél, hogy a hall ga tók sa ját
ko ruk nak meg fe le lő él mény anya got hoz za nak fel szín re mun ka köz ben). A feladat
to vább ra is csak egy-egy je le net meg ren de zé se, de min den eset ben a komp lex szín -
há zi lá tás mód kö ve tel mé nyé vel.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: ez a mun ka fel té te le zi a tel jes da rab is me re tét, s egy el kép -
zelt előadás „lát vány él mé nyé nek” ki dol go zá sát.

ma gyaror szá gon a szín ház ban együtt dol go zó társ mű vé sze te ket kü lön bö ző fel ső -
ok ta tá si in téz mé nyek ben ok tat ják (Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la, ze ne mű vé sze ti Főiskola).
A kö vet ke ző évek ben elen ged he tet len nek tar tom a kö zös mun ka meg szer ve zé sét,
mert le he tet len, hogy a kü lön bö ző szakága kat kép vi se lő hall ga tók csak a dip lo májuk
meg szer zé se után ta lál koz nak egy más sal, holott mun ká juk már má sod év től a folya -
ma tos egy más sal va ló kom mu ni ká ciót fel té te le zi. meg kell te rem te ni a diá kok kölcsö -
nös át hall ga tá sá nak fel té te leit: egy más szak má já val va ló be ha tó is mer ke dést, harmad
év től pe dig a konk rét, gya kor lat ban va ló együtt mű kö dést. (Ter mé sze te sen ok ta tói
felügye let mel lett.) en nek a terv nek a ki dol go zá sa és meg szer ve zé se – az is ko lák és
ok ta tók egyetér té sé vel és kon zul tá ció já val – sür ge tő feladat. Az együtt mű kö dés köl -
csö nös szem lé let vál tást ered mé nyez het, amely már nem a társ művésze tek ön ál ló -
sá gá nak sza bad ság har cá ról szól, ha nem an nak be lá tá sán alap szik, hogy a szín ház
eze ket a társ mű vé sze te ket kö zös, pár be szé den ala pu ló mun ká ban egye sí ti.
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II. ÉV FO LYAM, 3. TRIMESZTER

FELADAT: A NO VEL LAD RA MA TI ZÁ CIÓ MEG REN DE ZÉ SE

CÉL: egy na gyobb ívű je le net ese té ben is kö vet ke ze tes szi go rú ság gal kell a szín -
padi idő min den má sod per cét a le he tő leg bo nyo lul tabb rész let gaz dag ság gal ki fe -
jez ni. A szín pa di idő ben nin cse nek el la zsál ha tó má sod per cek, nin cse nek lé nyeg -
te len sze rep lők és hely ze tek. A sze rep lő ket a le he tő leg több em be ris me ret tel és
em pá tiá val kell meg kö ze lí te ni. ezt az em pá tiát a szí nész ve ze tés ben és a pró ba fo -
lya mat ban is al kal maz ni kell. A színházatmindigemberekcsináljákésmindigem-
berekről szól.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: ezt a felada tot más fél év elő ké szí tő mun ká ja előz te meg, ami
nem csak a szö veg bel ső tör vény sze rű sé gei re kon cent rált, ha nem a szín ház tech ni -
kai kö rül mé nyei re is. A hall ga tók megis mer ked tek a szín ház tech ni ká já val (vi lá gí -
tás, hang), a szín pa di tér sa já tos sá gai val. A mindezek ről va ló gon dol ko dás nem kö -
dös megér zé se ken alap szik, ha nem fel ké szült sé gen, elem zé sen, tu dá son. Egyszínházi
előadástereéslátványvilágafontoselőadásszervezőelem, dra ma tur giai és köl tői
funk ció ja van, ami a da rab ból és a sze mé lyes mon da ni va ló ból egyaránt fa kad.

II I. ÉV FO LYAM, 1. TRIMESZTER

FELADAT: 1/A. LAZ ZI

laz zók váz la tá nak, eset leg dia ló gu sai nak megírá sa és meg ren de zé se (Goz zi: Szarvas-
király)
CÉL: A laz zo ere de ti leg a com me dia dell’ar te ha gyo má nyá hoz tar to zó olyan szín pa -
di köz já ték, amely ar che ti pi kus ko mi kus hely ze tek re épül és a kö tött ele me ket a
szí né szek imp ro vi zá ciói egé szí tik ki. Goz zi a Szarvaskirály cí mű mű vé ben csak ki -
je lö li a tör té né sek váz la tát, a meg va ló sí tást a szí nész re bíz za. A hall ga tók a vá lasz -
tott hely ze te ket, laz zó kat úgy ír ják meg, hogy azok nem csak a da rab ba, de az el -
kép zelt előadás ba is il lesz ked je nek. ez egy ben a ko mé dia mű fa ji sa já tos sá gai nak
megis me ré sét is je len ti. ez a stá dium nem csak el gon do lás ban, de a szín pa di meg -
fo gal ma zás ban is az ed di gi mun kák tól el té rő kö vet kez mé nyek kel jár.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: An nak el le né re, hogy ez a feladat több já té kos sá got en ged –
hu mor ér zé ket és bi zo nyos el raj zo lás ra va ló kész sé get kö ve tel –, mégis leg fon to sabb
ered mé nye az le het, hogy a hall ga tók mun ka köz ben rá jön nek: az em be ri igaz sá go -
kat és tör té né se ket a ko mé diá ban is ko mo lyan kell ven ni. A leg na gyobb ko mé dia -
szer zők, mint Gol do ni vagy mo lière a leg mé lyebb em ber is me rők nek bi zo nyul nak.

FELADAT: 1/B. MO LIÈRE- DA RA BOK ALA POS ELEM ZÉ SE

A kö vet ke ző trimeszter je le net vá lasz tá sá nak elő ké szí té se. ezek az elem zé sek se gí -
tik a laz zók kal va ló pár hu za mos mun kát, más részt le he tő vé te szik, hogy a hall ga -
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tók mi nél vi lá go sab ban meg tud ják fo gal maz ni, mi az, ami fon tos szá muk ra a vá -
lasz  tott da rab ban.

II I. ÉV FO LYAM, 2. TRIMESZTER

FELADAT: MO LIÈRE- DA RAB EL�ADÁ SÁ NAK MEG TER VE ZÉ SE, A VÁ LASZ TOTT JE LE NET 

MEG REN DE ZÉ SE

A ki tű nően megírt sze re pek és a je le net tech ni ka mű kö dé sé nek fel fe de zé se rend kí -
vül ta nul sá gos ta na nyag.
CÉL: el ső lé pés ben a dísz let- és jel mez ter ve ző hall ga tók kal va ló mun ka kap cso lat el -
kez dé se, dísz let- és jel mez terv ké szí té se (ma kett ké szí tés, alap rajz-ol va sá si gya kor -
lat) ta ná ri kon zul tá ciók kal. A vá lasz tott je le net meg ren de zé se le he tő leg mi nél komp -
le xebb és tel je sebb szín há zi ha tás ra tö re ked jen.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: egy elő a dás ké szí tés hosszú, bo nyo lult, min den rész let re ki -
ter je dő fo lya ma tá nak meg sej té se.

II I. ÉV FO LYAM, 3. TRIMESZTER

FELADAT: GAR CIA LOR CA – WE DE KIND- DA RAB ÉS JE LE NET VÁ LASZ TÁS, REN DE ZÉS

CÉL: Az el von tabb, ir ra cio ná li sabb ki fe je zés mó dok kal va ló is mer ke dés.
VÁR HA TÓ ERED MÉNY: Az ed dig szi go rúan kö tött felada tok hoz ké pest Gar cia lor ca
és We de kind bát rabb, a fan tá ziát job ban moz gó sí tó, exp resszí vebb ki fe je zés mó dot
igé nyel.

IV. ÉV FO LYAM, 1. TRIMESZTER

FELADAT: CSE HOV-FEL VO NÁS MEG REN DE ZÉ SE

Cél: 40–50 perc ren ge teg szín há zi idő, en nek ér tel mes, drá mai ki töl té se.
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A negyedik Székely-osztály. Kovács D. Dániel, Sipos Balázs, Bodó Viktor, 

Székely Gábor, Székely Kriszta, Geréb Zsófia a diplomaátadáson, 2015-ben
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FI GU RÁK JÁ TÉK TÉR BEN
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SIPOS BA LÁZS

FI GU RÁK JÁ TÉK TÉR BEN
SZÉ KELY GÁ BOR ÉS A MEGÉR TÉS SZÍN HÁ ZA



BEVEZETÔ
––––––

Szé kely Gá bor 1990-ben kez dett szín ház ren de zők kép zé sé vel fog lal koz ni a Szín ház-
és Film mű vé sze ti egye te men. össze sen négy, egyen ként hat fős osz tályt ve ze tett,
öt éves idő kö zön ként, rend sze re sen in dít va őket. (Két Szé kely-osz tály kö zött Ba bar -
czy lász ló in dí tott szín ház ren de ző-osz tá lyo kat, ő is né gyet.) Az egy sé ges Bo lo gna-
rend szer 2005-ös be ve ze té se előtt a szín ház ren de zők négy-, azóta öt éves, osz tat lan
kép zés után kap nak dip lo mát.

Az ok ta tá si struk tú ra erő sen épít a Szín mű vé sze ti kü lön le ges sé gé nek te kint he -
tő, a hat va nas évek ben meg gyö ke re se dett ha gyo mány ra. esze rint az osz tály ve ze -
tő-„mes ter” nem csak hogy egye dül fe lel a fel vé te liz te té sért, az osz tá lyo kat ta ní tó
pe da gó gu sok, mű vé szek, mű vé szet tör té né szek, esz té ták név so rá nak és a ta na nyag -
nak az összeál lí tá sáért, ha nem a kép zés lé nye gét adó mes ter ség órá kat is – há rom
éven ke resz tül, he ti két szer há rom órá ban – ő tart ja. ezt kö ve tően a ne gye dik év -
ben az Ód ry Szín pa don, ké sőbb az egye te men kí vü li – kő szín há zi vagy füg get len
tár su la tok nál vég zett – szak mai gya kor la to kat felügye li, ta ná csai val, ál lan dó je len -
lé té vel se gí ti. mindez ab ból a ma gyaror szá gi mű vész kép zé sek ben ál ta lá nos nak te -
kint he tő felis me rés ből fa kad, mi sze rint a műhelymunkaként ér tett ok ta tás el ső -
sor ban az al ko tói ész já rás megis me ré sé re, a ne he zen in téz mé nye sít he tő (ál ta lá nos
tan me net be nem fog lal ha tó) mű vé szi kész sé gek el sa já tí tá sá ra kell hogy irá nyul -
jon. A kép zés prak ti kus, nem teo re ti kus. A ren de ző kép zés ben részt ve vő hall ga tó -
kat nem „meg ta nít ják a szak má ra”, ha nem elem zé si és ren de zé si felada tok kal lát -
ják el őket, majd a lét re ho zott mun ká kat kri ti zál ják. Az ér té ke lés – ese ten ként a
felada tok meg ha tá ro zá sa is – a hall ga tók al ka ta, kész sé gei, ér dek lő dé se alap ján erő -
sen egyé ní tett (mű vész kép zés ben ne héz vol na ál ta lá nos kri té riu mok szab vá nya
alap ján ér té kel ni). ez ma gya ráz za, hogy miért ilyen ala csony lét szá mú osz tá lyok
in dul nak.

A kép zé si struk tú ra rend kí vül in ten zív je len lé tet és oda fi gye lést kö ve tel meg az
osz tály ve ze tők től, amit meg ne he zít, hogy több sé gük (le gyen szó szín ház ren de ző-,
dra ma turg- vagy szí nész osz tá lyok ról) gya kor ló mű vész. A Szé kely-osz tá lyok ki vált -
sá gos hely ze te ab ból fa kadt, hogy Szé kely Gá bor a mon dott idő szak ban ki zá ró lag
az osz tály ve ze tés re kon cent rált (el te kint ve az 1994 és 1998 kö zöt ti, az új Szín ház
igaz ga tá sá val töl tött idő szak tól). A négy osz tály tu da to san meg kom po nált tan me -
net alap ján dol go zott, amit Szé kely sze mé lyes, gyak ran a la ká sán tar tott kon zul tá -
ciók kal egé szí tett ki. A ta nít vá nyok kal bi zal mas kap cso lat kiala kí tá sá ra tö re ke dett,
ami több nyi re az in téz mé nyes ke re tek kö zött együtt töl tött öt év után is fenn ma -
rad. An nak el le né re, hogy a Szé kely-fé le me tó dus is egy mes ter ne he zen szisz te ma -
ti zál ha tó ész já rá sá ra, va la mint a ta nít vá nyok ki szá mít ha tat lan al ka tá ra épül, a kép -
zés koherensszínházigondolkodást kí nál a ta nít vá nyok szá má ra.

mindezek je gyé ben vé lem úgy, hogy Szé kely Gá bor pe da gó giai mun kás sá ga –
kon zek ven ciá ja és szín há zi re le van ciá ja miatt – másodikéletműként (is) ért he tő
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és tár gyal ha tó. A szö ve gem nem a ren de zői élet mű vet mu tat ja be, ha nem az
együtt töl tött öt év (2010–2015) el ső fe lé re, a kö zös, in ten zív mű hely mun ká ra
kon centrál.2

A kép zés há rom fő hal maz ra bont ha tó: drá ma elem ző mes ter ség órák (szö veg gya -
kor la tok); gya kor la ti mes ter ség órák (ren de zés gya kor la tok); el mé le ti kép zés (ál ta lá -
nos mű velt ség).3 A tan me net a Szé kely ren de zői élet mű ve pil lé rei nek is te kint he tő
szín da ra bok kö ré épül. ezek az iro dal mi szö ve gek sti lá ri san na gyon elüt nek
egymástól, ép pen ezért al kal ma sak ar ra, hogy kü lön bö ző ér tel me zés tech ni kai ki hí -
vá sok elé állít sák a hall ga tó kat – ami ter mé sze te sen nem füg get le nít he tő a meg va -
ló sí tás rende zés tech ni kai prob lé mái tól. nem exp li cit ol va sa to kat, ha nem a szö ve -
gek „né ma struk tú rá já nak” fel fe dé sét ta nul tuk. Az órák a szó szo ros ér tel mé ben
mű hely mun kák vol tak: a hall ga tók hoz ta anya gok ból, ér tel me zé si kí sér le tek meg -
vi ta tá sá ból álltak.

A hall ga tók nak kez det ben egy re ne he zebb szö ve gek kel kell fog lal koz niuk. Ké -
sőbb a drá mák sti lá ris vál to za tos ság ra ke rül át a hang súly. Az osz tá lyom a kö vet -
kező da ra bok kal fog lal ko zott: az el ső sze mesz ter ben Cse hov: Ivanov és Füst milán:
Boldogtalanok; a má so dik sze mesz ter ben: Shakes peare: AthéniTimon, mo lière:
Mizantróp; a har ma dik sze mesz ter ben Cse hov: Cseresznyéskert; a ne gye dik ben Bul -
ga kov: Menekülés, Büch ner: Woyzeck és mo lière: DonJuan;majd az ötö dik sze mesz -
ter ben az egyes, ek kor már komp lett fel vo nás-ren de zést előirány zó mes ter ség vizs -
gák nak meg fe le lően egyénifeladatként lor ca: Vérnász, Shakes peare: Ahogytetszik
(a má sik há rom mes ter ség vizs ga már kö zö sen elem zett drá mák ból – Woyzeck,Athéni
Timon,Mizantróp – ké szült4); a ha to dik sze mesz ter ben Cse hov: Platonov. (A lis ta
nem rep re zen ta tív, in kább eliga zí tó jel le gű. más osz tá lyok fog lal koz tak ör kény:
Macskajáték, Büch ner: Dantonhalála, mrożek: Emigránsok és más, a Szé kely-ká -
non ban kulcs fon tos sá gú da ra bok kal.)

≠

Aho gyan Szé kely, úgy a ta nul má nyom is fel té te le zi, hogy szö veg gya kor la to kat nem
ér de mes abszt rakt mó don tár gyal ni; ki zá ró lag az egy-egy drá má val va ló prak ti kus
te vé keny ke dé sen ke resz tül mu tat ha tók be az ér tel me zés- és ren de zés tech ni kai prob -
lé mák, ki hí vá sok, megol dá sok. ép pen ezért a kép zés be mu ta tá sát az Ivanov, a Don
Juan és a Boldogtalanok kö ré épí tem. A ró luk alább adott ol va sa tok ról tor zí tás vol -
na azt ál lí ta ni, hogy Szé kely ér tel me zé sei. mű hely mun kák ese té ben kom mu ná lis tu -
laj don vi szo nyok ural kod nak. no ha az elem zé sek prob lé ma ér zé keny sé gét vi tat ha -

2 Az osz tá lyom annyi ban rend ha gyó volt, hogy Szé kely Gá bor Bo dó vik tor ral kö zö sen ve zet te.
ennek el le né re el ső sor ban Szé kely tan me ne te ér vé nye sült, Bo dó pe dig kur zu sok kal ár nyal ta a be -
vett me to di kát.

3 Az el mé le ti kép zés felépí té sé vel és ta na nya gá val ez a ta nul mány nem fog lal ko zik.
4 ek kor már csak öten jár tunk az osz tály ba. vé gül né gyen dip lo máz tunk.



tat la nul Szé kely íz lé se, ru tin ja és a da ra bok kal va ló több év ti ze des fog la la tos ko dás
so rán ki kris tá lyo sí tott ol va sa tai ha tá roz ták meg, az alább kö vet ke ző ér tel me zé sek
né hány rész le té vel bi zo nyá ra nem ér te ne egyet. mi vel a mű hely mun ká nak nem az
a cél ja, hogy az ér tel me zést vég ző ta nít vá nyok és az ér tel me zést koor di ná ló Szé -
kely kon szen zus ra jus sa nak egy-egy da rab, fi gu ra, szi tuá ció vagy tör té net szál je len -
té sét il le tően, ha nem az, hogy a hall ga tók el sa já tít sák az egyé ni, vi tat ha tó, de sa já -
tos ol va sat meg te rem té sé nek az alap tech ni káit, ezért nem is tar tom le het sé ges nek
az Ivanov, a DonJuan vagy a Boldogtalanok a mű hely mun ka so rán ki kris tá lyo sí tott,
tel jes ér tel me zé sé nek a re konst ruk ció ját. Szé kely ész já rá sá nak alap el ve, hogy a ren -
de ző el vé gez te ér tel me zés még (szín há zi ér te lem ben) nem kész ol va sat. Ugyanis ki-
zárólagazelőadásjelenidejébentörténikmegaszövegténylegesmegvalósulása,
a megértőésmegértetőszínészésanéződialógusában.

A ta nul má nyok há rom sza kasz ra oszt ha tók. A felosz tás meg fe lel a szín ház csinálás
ta go lá sá nak. A sza ka szok a szö veg gel va ló mun ka fá zi sai alap ján kü lön böz tet he -
tők meg.

1. A szö veg ér tel me zé se (a ren de ző, a dra ma turg és – ese ten ként – a for dí tó ál -
tal vég zett szöveggyakorlatokszakasza): egyjátéktérkövetkezetesmegrajzolásaés
afigurákplasztikuslétrehozása;

2. A szö veg meg va ló sí tá sa (a ren de ző és a szí né szek ál tal vég zett próbafolyamat
szakasza): avégrehajtandószínészigyakorlatsorkialakítása;

3. A szö veg megér té se és megér te té se (az előadás mint a szí nész je len idő ben,
a né ző szá má ra be mu ta tott ér tel me zé se): azeseményszerűösszjáték.

Az egyes sza ka szok ugyan ra di ká li san kü lön böz nek, de egy más ra van nak utal va:
a ren de zői ér tel me zés mű kö dés kép te len az azt meg va ló sí tó szí né szi össz já ték nélkül
és vi szont. A sza ka szo lás ér tel mé ben a pró ba fo lya mat hossza dal mas elő ké szí tő
munká já nak cél ja, hogy olyan előadás jöj jön lét re, amely a szí né szek szá má ra le he -
tő vé te szi az itt -és- most tör té nő megér tés ak tu sok előadás ról előadás ra is mé tel he -
tő be mu ta tá sát.

Szé kely Gá bor gyak ran hang sú lyoz za, hogy egy ta nár ered mé nyes sé ge ab ban
méret te tik meg, hogy mennyi re volt ké pes ta nít vá nyai ra át ra gasz ta nia a „má niáit”.5

mániá kon kö vet ke ze tes gon dol ko dás- és vi sel ke dés mó dot, azaz praktikusszínház-
rendezőietikát ért. Az eti ka a szö veg gel és az al ko tó tár sak kal va ló bá nás mód ra, va -
la mint a kö zöt tük va ló köz ve tí tés re egyaránt ér vé nyes. Szé kely Gá bor ta nít vá nyai
ezt az etikát, nem pe dig esz té ti kai prin cí piu mo kat ta nul tak – ami meg ma gya ráz -
za, hogy a hallga tók ból miért nem jött lét re va la mi fé le szín há zi moz ga lom, vagy
hogy miért nem hoz tak lét re egy sé ges esz té ti kai is ko lát. A kép zés re konst ruk ció -
já nak fő ki hí vá sa, hogy a (már a sza ka szo lás sal is) ér tel me zett el já rá sok nyi tott,
megúju lás ra ké pes színház kon cep ciót kör vo na laz za nak, ne pe dig dog ma ti ku san
rög zí tett szín ház esz té ti kát.
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A gya kor lat so rok egy kon zek vens szín há zi mű fajt kör vo na laz nak: a megértésszín-
házát. Az el ne ve zést a Szé kely Gá bor ren de zői élet mű vé re jel lem ző lélektanikisre-
alizmus esz té ti kai ka te gó riá já tól va ló el tá vo lo dás vé gett ja vas lom. A megér tés szín -
há zán egy – Szé kely pe da gó giai mun kás sá gá ból kiol vas ha tó – ele mi szín ház definí ci ót
ér tek, amely nek le het sé ges tör té ne ti meg va ló su lá sa (mond hat ni: va riá ció ja) a lé lek -
ta ni kis re a liz mus, de amely – elő fel te vé sem sze rint – ép pen azért bi zo nyul(hat) foly -
tat ha tó nak, mert másesztétikákformájában is meg va ló sít ha tó. Az új el ne ve zés sel
nem fe lülír ni vagy he lyet te sí te ni kí vá nom a lé lek ta ni rea liz mus el ne ve zé sét. A ket -
tő elválasztásával jel zem, hogy Szé kely Gá bor a sa ját pe da gó gu si feladat kö rét a ren -
de zői től el té rően de fi ni ál ta. A pe da gó gus – az ön ál ló élet mű vet vagy tár su la tot épí -
tő ren de ző vel szem ben – nem esz té ti kát, ha nem ész já rást, nem dog mát, ha nem
gya kor lat so ro kat, nem ma xi má kat, ha nem ele mi tech ni ká kat kép vi sel.

hogy az el sa já tí tás ra fel kí nál ta kat a hall ga tók mi lyen esz té ti kák for má já ban va -
ló sít ják meg, az raj tuk mú lik.

SZÖ VEG GYA KOR LA TO ZÁS / FI GU RÁK ÉS JÁ TÉK TE REK
––––––

An nak a ren de ző nek, aki vé Szé kely Gá bor for mált, legele mibb gya kor la ta a ri go ró -
zus értelmezés. A ren de ző, elő ször és min de nekelőtt, szö ve get ol vas, vizs gál, ala kít.
ez egy gya kor lat sor.

A Szé kely-fé le szín ház csi ná lás so sem a vé let len sze rű, eset le ges „sem mi ből” in dul:
a meg dol go zott szö veg lesz a pró ba fo lya mat kö zös alap za ta.

A ren de zői ér tel me zés egy játékteret hoz lét re. A maj da ni előadás részt ve vői a
sa ját fi gu rá ik szem szö gé ből ér tel me zik és ér tik meg a da ra bot. A já ték tér nek kell
össze han gol nia a tár su lat – ala kí tá sok ként meg va ló su ló – sok szí nű ol va sa tait. A ren -
de ző nek nem az a cél ja, hogy vég le ges ér tel me zést ad jon az összes sze rep lő ről, s
ez zel a szí né szi mun kát sa ját ér tel me zé sé nek rep ro du ká lá sá ra szű kít se, ha nem az,
hogy ér tel me zé se olyan já ték te ret biz to sít son a szí né szi mun ka szá má ra, amely ve -
ze ti, ins pi rál ja és össze han gol ja a szí né szek ak ció ként és dik ció ként meg va ló su ló ér -
tel me zői te vé keny sé gét.

A ren de zői ér tel me zés si ke rült sé ge következetességében (kon zisz ten ciá já ban) mé -
ret te tik meg. hogy mennyi re te her bí ró ez a kö vet ke ze tes ség, mennyi re al kal mas
gaz dag mű vé szi je len té sek ar ti ku lá lá sá ra, mennyi re ké pes egy drá mát új fény ben
fel mu tat ni, mi fé le megér tést vagy be lá tást ké szít elő, azt az előadás ként va ló, esemény -
 sze rű meg va ló su lá sa dön ti el – elő ze te sen nem tud ha tó. Ugyanak kor ké pesnek kell
len ni már elő ze te sen (azaz az ér tel me zés so rán) is szá mol ni a meg va ló su lás hatóere -
jé vel. ez az ér tel me zést vég ző ren de ző el sőd le ges felada ta. A kö vet ke ze tes ség a szí -
nész nek meg fo gal ma zott kér dé sek, ja vas la tok, inst ruk ciók ko he ren ciá ját ké szí ti elő.

Szé kely több nyi re óv ja a ta nít vá nyait a rendezőikoncepció ki fe je zés től. Az előzetes
kon cep ció fel té te le zé se a pró ba fo lya ma tot szük ség képp pusz ta be ta ní tás ként fogja
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fel. A kon cep ció be ta ní tá sá ra re du kált pró ba fo lya mat nem hagy te ret a kö zös mun -
ká nak, az össz já ték meg szü le té sé nek: ki zá ró lag jel hor do zó ként te kint a szí nész re,
nem pe dig az ér tel me zés ben a ma ga esz kö zei vel köz re mű kö dő, s mint ilyen, egyen -
ran gú al ko tó társ ként. A kö vet ke ze tes ség vagy kon zisz ten cia: ke ret, alap zat, já ték -
tér, amit a pró ba fo lya mat fog be lak ni, ak ti vi zál ni, hi te le sí te ni. min dig kér dé ses,
hogy meg tart ha tó-e a já ték tér kö vet ke ze tes sé ge ak kor is, ami kor hasz ná lat ba ve -
szik. minder ről az el ső sze mesz ter kez de tén még hal vány fo gal ma sincs a hall ga -
tók nak.

AZ IVA NOV- GYA KOR LA TOK
el ső elem zé si felada ta ként Cse hov Ivanov cí mű drá má ját egyoldalastörténetként
kel lett össze fog lal nunk.6 en nek az el ső szö veg gya kor lat nak a cél ja, hogy az ér tel -
me ző meg te gye az el ső lé pést a drá mai szö veg kon zisz ten ciá já nak és a fi gu rák plasz -
ti ci tá sá nak a meg te rem té se fe lé: ki je löl je az ér tel me zé se szem pont já ból kulcs    fon -
tos sá gú tör té net szá la kat, sza ka szol ja a cse lek ményt, fel raj zol ja a sze rep lők
leg fon to sabb vi szo nyait.

A gya kor lat nak sem mi képp sem cél ja a Cse hov ál tal in ten ci o nált „ere de ti” je len -
té sek re konst ruk ció ja, az Ivanov el he lye zé se a cse ho vi élet mű ben, ne tán a szer ző
éle té ben. éppígy olyan iro da lom el mé le ti szem pon tok ér vé nye sí té se sem, mint a mű
ha tás tör té ne té nek fel tá rá sa, a sti lá ris esz köz kész let szám ba vé te le, a szak iro da lom
szem lé zé se, a drá má nak a – ma gyar, orosz, egye te mes – drá ma tör té net ben vagy az
iro dal mi ká non ban be töl tött he lye. Utób biak nin cse nek meg tilt va (szem ben az élet -
raj zi vagy his to ri zá ló-re konst ruk ciós ol va sa tok kal), de iga zol ni kell az elem zés so -
rán, hogy se gí tik-e az ön ál ló ol va sat kiala kí tá sát. Csak a drá mai szö veg és az ab ból
épí tett „sze mé lyes tör té net” szá mít; az ér tel me zés si ke rült sé gé nek nin cse nek nem-
szín há zi (pél dául iro da lom tör té ne ti) kri té riu mai.

már a feladat megér té se is he te ket vett igény be, mi vel Szé kely sem mi fé le definíciót
nem adott az olyan fo gal mak hoz, mint sű rí tés, drá mai ság, sze rep ív, konflik tus stb.
Kez det ben hasz nál ha tat lan szö ve ge ket ír tunk. A Szé kellyel töl tött na gyon rö vidke idő -
ből – fél mon da tok ból, a feladat meg je lö lés ből – azt szűr tük le, hogy va la mi fé le össze -
 fog la lás, a drá ma fi gu rá i nak váz la tos fel skic ce lé se és né hány csúcs pont rög zí té se a
feladat. Az írá saink ra adott fél reért he tet len – in kább mu lat sá go san gu nyo ros, mint
el ked vet le ní tő – reak ciói ból ha mar nyil ván va ló vá vált, hogy ko ránt sem ez a hely zet.

he te ken át, lan ka dat la nul gyár tot tuk a va riá ció kat.
Csak ké sőbb tud tuk meg, hogy Szé kely egy-egy da rab bal hó na po kon, oly kor éve -

ken ke resz tül fog lal ko zik, mie lőtt ne ki fog na a meg ren de zé sük nek. mi, akik a kö -
zép is ko lai vagy egye te mi ta pasz ta la taink ból in dul tunk ki, azt gon dol tuk, együl tő
he lyünk ben össze fog lal juk az Ivanov – kez det ben könnyen ért he tő – tör té ne tét. Sej -
tel münk sem volt, mi fé le ele mez ni va ló van ezen a tú lon túl vi lá gos tör té ne ten.
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las san nem csak a da rab cse lek mé nyét tud tuk kí vül ről, de fo lyé ko nyan idéz tünk
komp lett je le ne te ket, fej ből tud tuk Ivanov bir to ká nak mé re tét, a ru bel és a fo rint
ko ra be li ár fo lya mát, szak ér tői vé vál tunk a tü dő be teg ség nek7 – az egy ol da las tör té -
ne teink még sem ér ték el a Szé kely ál tal el várt sű rű sé get, pon tos sá got, te her bí ró
pre ci zi tást.

Az is mé telt ku dar cok nyil ván va ló vá tet ték, hogy nem ért jük a felada tot.
las san vi lá gos sá vált, hogy amint egy ennyi re szűk ter je de lem be kell lé nye gre tö -

rő en be le fog lal ni a drá ma kulcs fon tos sá gú ese mé nyeit, meg ta lál ni egy-egy ka rak -
ter vagy hely zet jel lem zé sé re az adek vát jel zőt, el hagy ni vagy tö mö ren sum máz ni
a mel lé kes ese mé nye ket vagy tör té net szá la kat, dön té se ket hoz ni egy-egy je le net,
mo ti vá ció vagy konflik tus tó nu sá ról, s min de nekelőtt meg ta lál ni a tör té net ben azo -
kat az alap prob lé má kat, amik min ket sze mély sze rint fog lal koz tat tak, egyál ta lán,
olyan tör té ne tet lét re hoz ni, amin ke resz tül „meg tud juk fo gal maz ni a sa ját sze mé -
lyi sé gün ket”, a da rab transz pa ren ciá ja elil lan.

A szűk ter je de lem a gon dol ko dás szi go rú sá gát, a fi gye lem össz pon to sí tá sát, a
szö veg szer ke zet leg lé nye gé re va ló re duk ciót kö ve te li meg. A ha i ku- no vel lá ink ból ki -
vi lág lik mind az, ami sab lo nos, sze mély te le nül és vé gig gon do lat la nul oda ve tett. Ki -
te rít ve lát hat tuk a gon dol ko dá sun kat: né ze get het tük, mi ér té kes, mi va cak, mi sű -
rű, mi megala po zat lan ben ne.

hiá ba zse niá lis a drá ma, ha az ér tel me ző nem tud ja a ma ga szá má ra meg fo gal -
maz ni, kon zisz tens sé ren dez ni a szö ve get, fi gu rák ká ala kí ta ni a ka rak te re ket, sor -
sok ká emel ni az ese mény sort.

A feladat nak kö szön he tően Cse hov szö ve ge bo nyo lult tá vált. hét ről hét re fa rig -
csál tuk, csi szol tuk, ren dez get tük a szö ve gein ket: be kez dé sek ván do rol tak el, majd
tűn tek fel új ra; el hagy tuk a kri ti ká tól el kop ta tott gon do la to kat, he lyet tük a kö zös
elem zés től ih le tett fris se ket tol dot tunk be, jel zők kel és a ter je del mi kor lát tal va ca -
kol tunk. Az egy ol da las leírá sain kat hét ről hét re felol vas tuk egy más előtt. mind -
annyian, Szé kelyt is be leért ve, vé le mé nyez tük a szö ve ge ket. Amit kon szen zu á li san
el fo gad tunk egy-egy ka rak ter je len tő sé gé re vagy egy-egy alap hely zet re vo nat ko zó -
lag, azt meg je gyez tük, de több nyi re csak ak kor mer tük egye ne sen beemel ni a szö -
veg be, ha sze mé lyes gon do la tunk volt a kö zös ről – le gyen akár a leg mi ni má li sabb
mó do sí tás, egy hang súly el to lás, egy kü lönc kö dő jel ző.

A gya kor lat mel lék ter mé ke ként kezd tük megis mer ni egy mást is: ki nek mi az
erős sé ge, mi re irá nyul a prob lé ma ér zé keny sé ge, mi re sze mér mes, mi re hiú, mit tart
meg Szé kely el lenér vei el le né re is, mit dob el azon nal, hány szor me ri az egész gya -
kor la tot új ra kez de ni.

Az ér té ke lés nek vol tak ugyan elő re meg ha tá ro zott, mér ce sze rű kri té riu mai, de
eze ket Szé kely kri ti kái ból kel lett kiol vas nunk. A kri ti kák min dig a szö ve geink re
vonat koz tak: jel ző ket sa tí ro zott be, mon da to kat hú zott át vagy alá. min den mel -
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lé be szé lő, a drá mát „kí vül ről”, iro dal mia san meg kö ze lí tő – Cse hov ra, a drá ma szü -
leté sé re, ka no ni kus po zí ció já ra stb. vo nat ko zó – mon da tunk ál do za tul esett Szé -
kely javí tá sai nak. Tör té ne tet kel lett ír ni, nem tör té net-össze fog la lást vagy iro dal -
mi elem zést.

úgy ke zel te a szö ve gein ket, mint ha no vel lá kat ja ví ta na. egy szer re mér te őket a
drá má hoz és sa ját tu dá sá hoz, kép ze le té hez – de min dig megörült, ha va la me lyi -
künk vég re bát rab ban hoz zá nyúlt a szö veg hez, ha akár csak egy-egy Cse hov ál tal
írt jel zőt vagy ha tá ro zó szót ko mo lyab ban vett, mint ami lyen ko moly nak Cse hov
szán ta, vagy ha egy-egy, a da rab lo gi ká já ból nem kö vet ke ző, lát szó lag je len ték te len
ese mény re, el szó lás ra, inadek vát gesz tus ra rá mu ta tott. A pon tos, de ál ta lá nos nem
ér de kel te. Biz ta tott min ket, hogy ne ta pin ta tos kod junk a szö veg gel. Biz to sí tott min -
ket, hogy Cse hov ki bír ja a dur vább, fan tá zia dú sabb, a sa ját ala nyi sá gunk meg fo gal -
ma zá sá ra tö rek vő ér tel me zést. el kezd tük a szö veg ben a kü lö nö set, az egye dit ke -
res ni. egy re va dabb ol va sa to kat gyár tot tunk. A vak me rő sé gek től fel csil lant a sze me,
de kí mé let le nül rá ta pin tott, ha egy kü lönc kö dő gon do la tot nem tud tuk szö veg- vagy
je le net sze rűen, lo gi ku san alá tá masz ta ni.

A feladat két hó na pon át tar tott, hogy az tán a Boldogtalanokkal új ra kez dőd jön.

≠

Az egy ol da las tör té net si ke rült sé gé nek há rom szem pont ja van:
1. mennyi re mo zog a lo gi ku san vé gig ve ze tett tör té net intenzívamplitúdók között;

mennyi re dra ma ti kus, azaz mennyi re vég le tes utat já rat be a fi gu rák kal.
2. mennyi re következetes (kon zisz tens) a tör té net ve ze tés, mennyi re lo gi ku san

ha lad elő re a cse lek mény, mi fé le drá mai fo ko zás (te leo ló gia) fi gyel he tő meg ben ne.
3. mennyi re ha tá sos a csúcs pont ként ér tett vég le ges döntéshelyzet.
ezek nek az ele mi szem pon tok nak az alap ján ítél he tő meg, hogy mennyi re lesz

majd a pró ba fo lya mat so rán te her bí ró a (min dig elő ze tes) ren de zői ér tel me zés.
Szé kely az egy ol da las tör té net kon zisz ten ciá ját „igaz ság ke re ső lo gi ká nak” ne ve -
zi. A plasz ti kus fi gu rák út ja a kez de ti, nyu gal mi ál la pot ból a drá mai dön tés hely -
ze tig ve zet. A dön tés sú lyát, tét jét, igaz sá gát a vé gig járt út kon zisz ten ciá ja hoz za
lét re.

AMP LI TÚ DÓK
A Szé kely-fé le elem zé sek ál lan dó fo gá sa, hogy egy mű leg je len tő sebb alap-an ta go -
niz mu sát nem két vagy több sze rep lő közé he lye zi, ha nem egy(vagykét)kitünte-
tettfőszereplőn„belülre”. így a fi gu rák bel ső fe szült sé gei és el lent mon dá sai ke rül -
nek az elem zés kö zép pont já ba. A főszereplőkbelsőellentmondásainakkiélezése,
minélteljesebbfelmutatásaadrámatulajdonképpenitörténése. A fi gu rák kö zött lét -
re jö vő konflik tu sos szem ben ál lá sok le he tő sé gét már a konflik tu sok lét re jöt te előtt
is, bel ső két sé gek és di lem mák for má já ban, ma guk ban hor doz zák; a cse lek mény
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ezek ki bon tá sa ként ér ten dő. Két fi gu ra csak ak kor ál lít ha tó szem be, ha a konflik -
tu suk már mind ket te jük ben elő van ké szít ve. S fi gu ra is csak ab ból a ka rak ter ből
lesz, aki ben ug rás ra kész el lent mon dá sok, sza ka dás le he tő sé gek, két sé gek és di lem -
mák lap pan ga nak.

mi nél szél ső sé ge sebb lel ki ál la pot ban, mi nél el lent mon dá so sabb szán dé kok kal és
cé lok kal fel sze rel kez ve ta lál koz nak egy más sal a sze rep lők egy-egy je le net ben, an -
nál szél ső sé ge sebb konflik tu so kat és ki bé kü lé se ket, har mó niát és disz har mó niát le -
het a vi szo nyuk ban meg je le ní te ni. A tör té net ak kor teherbíró, ha a vi szo nyok a le -
he tő leg na gyobb el lent mon dá sok kö zött mo zog nak. ez sza va tol ja, hogy a drá mai
hős a sa ját éle té re vo nat ko zó vég le tes kér dé sek kel szem be sül jön. A tör té net ben a
drá mai hős bő ré re megy ki a já ték. A prob lé mái val va ló dra ma ti kus szem be sü lés az
éle tét alap jai ban ren ge ti meg. mi nél alap ve tőbb kér dés fel ve té sek re kény sze rí ti a tör -
té net a sze rep lő ket, an nál na gyobb a tör té net tét je. elő kell ké szí te ni a fi gu rá kat az
egy más sal va ló ta lál ko zás ra. Rá kell mu tat ni, mi től kü lön le ges, mi től em lé ke ze tes,
mi től sors for dí tó, hogy ők ket ten ép pen ek kor ta lál koz nak. meg fe le lés, har mó nia
vagy nyu gal mi ál la pot két fi gu ra kö zött csakis an nak ér de ké ben jö het lét re, hogy
az tán a szét sza ka dá suk még na gyobb ere jű le gyen: a meg bé ké lés csak egy újabb,
még el söp rőbb ere jű össze csa pást ké szít elő.

Szem ben a DonJuannal, ahol a drá ma lé nye ge a Don Juan–pa rancs nok–el vi ra-
há rom szög re re du kál ha tó, vagy a Boldogtalanokkal, ahol a fi gu rák mindegyi ké nek
há ló zat sze rűen fel raj zol ha tó, vi lá go san ki fej tett konflik tu sai van nak töb bek kel, az
Ivanov szer ke ze te kizárólagacímszereplőkörül cir ku lál. Az ő kö rülírá sá ra, plasz ti -
kus sá té te lé re fó ku szál Cse hov. Szá sa, le be gyev, lvov, An na nem lé te zik Ivanov von -
zás kö rén kí vül. Jól mu tat ja ezt a har ma dik fel vo nás pá ros je le net-so ro za ta, amely -
ben Cse hov már-már ta nul mány sze rű kö vet ke ze tes ség gel ír ja kö rül a „kal ló dó
ér tel mi sé gi” fo gal mát, s min den rész let re, éle te min den szfé rá já ra ki ter je dő port -
rét raj zol Iva nov ról.

A har ma dik fel vo nás pá ros je le net-so ro za ta: va riá ciók az Iva nov-p rob lé má ra. A hoz -
zá lá to ga tó fi gu rák egy-egy le het sé ges megol dást aján la nak Iva nov nak. Az al ko ho -
lis ta le be gyev – aki a kö zös múlt ra és Ivanov tar to zá sá ra hi vat koz va fejt ki ha tást
– a ba rát sá gát és a lá nyát ajánl gat ja: se gít ség nyúj tás. lvov a mo rál ra, a sze mé lyes
meg győ ző dés re hi vat ko zik: szá mon kér. Bor kin már nem ér vel, ha nem de monst rál -
ja: ha min den vál to zat lan ma rad, nem so ká ra át ve szi az ural mat a bir tok fe lett: pro -
vo kál. Szá sa új ra kez dést, az egész élet fel for ga tá sát hoz za: egy aján la tot. An na a kö -
te les ség hez va ló vissza té rést, a kö zö sen be ren de zett éle tet ké ri szá mon: vá dol. Az
emel ke dő té tek egy re drasz ti ku sabb me ne kü lé si út vo na lat raj zol nak elő, Iva nov nak
egy re na gyobb el ha tá ro zott ság ra len ne szük sé ge. mi köz ben az ere je, a tü rel me és
a ma ga biz tos sá ga egy re fogy. Szo rul a hu rok. A pá ros je le ne tek min den megol dá si
va riá ció ját már több ször vé gig gon dol ta. De csak most szem be sül az zal, hogy egyik
szö kés vo na lat sem ké pes bir tok ba ven ni. A je le net sort zá ró crescendo – a há zas pár
me lo dra ma ti kus, a meg csa lás ból és a fél té keny ség ből in du ló ve sze ke dé se, amely a
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fér fi em ber te len fe nye ge té sé vel zá rul – Ivanov reak ció ja a te he tet len sé gé vel va ló
szem be sü lés re.8

Az Iva nov- ka rak ter sze rep ívét a le he tő leg konk ré tabb mó don, a mel lékfi gu rák ja -
vas lat té te lei re ha gyat koz va le het kiala kí ta ni. Cse hov a pá ros je le ne tek so ro za ta ként
ki te rí ti, ezál tal áb rá zol ha tó vá te szi Ivanov összes bel ső di lem má ját. ha az ér tel me -
ző kel lő fi gyel mes ség gel dif fe ren ciál ja Ivanov a kü lön bö ző ja vas lat té te lek re adott
reak cióit, vegy tisz ta pon tos ság gal megal kot hat ja a fő sze rep lő fi gu rá ját.

A pá ros je le ne tek so ro za ta prog ram sze rűen ta nul má nyoz ha tó vá te szi azt a kér -
de zés tech ni kát, amit a Szé kely-fé le ér tel me zést vég ző ren de ző nek egy-egy da rab
mindenegyesfigurája kap csán ha son ló cél tu da tos ság gal kell el vé gez nie. mik a bel -
ső di lem mái? mi ag gaszt ja (szak mai lag, ma gán éle ti leg, a múlt ját, a jö vő jét te kint -
ve)? mit gyű löl, mi re vá gyik, mi a cél ja, mi től fél, mit tart ön ma gá ról? nem min den
szö veg te szi le he tő vé, hogy az ér tel me ző konk rét je le ne te ken ke resz tül ol vas son ki
egy-egy fi gu rát. A kí vánt plasz ti ci tás lét re ho zá sa más esz kö zök kel, na gyobb ér tel -
me zői ta lá lé kony ság gal is el vé gez he tő: pél dául fiktív – a da rab ban meg nem írt –
je le ne te ket gon dol ha tunk ki, mintegy ki kí sér le tez het jük, hogy két-há rom fi gu ra mi -
lyen konflik tust pro du kál na, ha bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött ta lál koz na.

Az egy ol da las tör té net nek rá kell mu tat nia az alap ve tő bel ső di lem mák ra és a
tör té net azon pont jai ra, ahol ezek fel fa kad hat nak – ez az el ső kri té rium. A má so -
dik, hogy ezek a szél ső sé gek kon zisz tens tör té net ívet raj zol ja nak ki.

FI GU RA TÍV KON ZISZ TEN CIA
Az egy ol da las tör té net mint ér tel me zé si tech ni ka a szö veg nar ra tív ko hé zió ját a ka -
rak te rek sze mé lyes tör té ne tén ke resz tül te rem ti meg. ezt az elem zés tí pust ne ve -
zem figuratívnak. A tech ni ka lé nye ge, hogy a drá mai szö veg hang ka val kád ját egy-
egy ka rak ter hez vi szo nyít va, a ka rak te rek nek li neá ris sá ren de zett, sors ként ér tett
tör té ne tén ke resz tül tisz táz za le. nem ma gát a tör té ne tet ele mez zük. A tör té net
min dig va la ki(k)nek a tör té ne te. Azegyoldalasszintézisazelőadásjátékterétalkot-
jameg,ezajátéktérazonbanmindigvalakiknekajátéktere;abennelétező,detőle
elválófigurákalkotják. más hogy fo gal maz va: fi gu ra és já ték tér el vá laszt ha tó egy -
más tól, de ma gát a já ték te ret ép pen a da rab ban elő for du ló fi gu rák vi szo nyai nak és
tet tei nek, ak ciói nak és dik ciói nak lo gi ku san felépí tett, út vo nal sze rű há ló za ta ad ja
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8 IvA nov Sá ra, hall gass, tűnj in nen, kü lön ben olyat mon dok, amit ma gam is meg bá nok… hall -
gass, te zsi dó!

An nA nem hall ga tok. Túl so káig hall gat tam ah hoz, hogy…
IvA nov Az is te nért…
An nA eredj, ámítsd a le be gyev- lányt.
IvA nov nem so ká ra meg fogsz hal ni. mond ta az or vos.
An nA mi kor mond ta ezt?

Szünet.
IvA nov Bű nös va gyok! Is te nem, mi lyen bű nös va gyok!
(ElbertJánosfordítása,átírva)



meg. ha az elem zés ben kulcs fon tos sá gú nak te kint jük, mond juk, az 1860-as évek -
ben vég re haj tott orosz ag rár re for mot és job bágy fel sza ba dí tást, úgy ez a tör té nel -
mi tény is a já ték tér ré szét al kot ja majd, de csak azál tal, hogy va la mely fi gu ra konk -
rét vi szony ban van a tör té ne ti ese ménnyel: reflek tál rá, gon dol ko dik ró la, mert az
ese mény be fo lyá sol ja. Abszt rakt mó don, a fi gu rák tól el vá laszt va sem mi fé le kül ső
tör té nés nem al kot ja a já ték tér ré szét.

Te hát az an ta go niz mu so kon ke resz tül meg ra ga dott ve zér ka rak te rek és a hoz zá -
juk vi szo nyí tott, ál ta luk he lyi ér té kre szert te vő mel lék sze rep lők sor sa ad ja meg a
já ték tér kö vet ke ze tes sé gét (kon zisz ten ciá ját). en nek ré sze a köz tük lé vő kap cso la -
ti há ló, s mind az, amit va la ha tet tek, ten ni szán dé koz tak, ép pen most tesz nek, egy -
szer majd ten ni fog nak vagy ten ni vágy nak egy más sal. Az egyes mel lék sze rep lők –
lvov, le be gyev, Szá sa, Sa belsz kij, Bor kin – funk ció ja, hogy az Iva nov ban rej lő an ta -
go niz mu so kat mi nél in kább kiélez zék. A sors sá tett ese mény sor a szán dé kok és tet -
tek lo gi kus egy más ra kö vet ke zé sét, nar ra tív ko hé zió ját fel té te le zi. A Szé kely-fé le
elem zés lo gi kus sá te szi az ir ra cio ná list, mo ti vá ciók kal, a kö rül mé nyek és a tör té né -
sek pon tos elem zé sé vel in do kol ja, hogy egy-egy fi gu ra miért ép pen azt az – eset le -
ges sé gek től és vé let le nek től szab dalt – utat jár ja be, amit. (ezt az utat te kin tem
majd a szí nész ál tal vég re haj tan dó gya kor lat sor nak.)

Az egy ol da las elem zés hi va tott meg te rem te ni a je le ne tek egy más ra kö vet ke zé -
sé nek sors sze rű te leo ló giá ját. A tör té net elő re ha la dá sát az igaz ság ke re ső lo gi ka biz -
to sít ja. ez te leo lo gi kus fokozásként ér ten dő. Cse hov Ivanovja ép pen azért al kal mas
en nek a tech ni ká nak a megis mer te té sé re, mert – kü lö nö sen az érett Cse hov-drá -
mák hoz ké pest – egyet len fő sze rep lő alap prob lé má ját te szi meg a szö veg té má já -
vá. A drá ma felépí té se szin te túl zott mér ta ni sza bá lyos ság gal ha lad az el ke rül he tet -
len – ép pen ezért nem kü lö nö seb ben meg hök ken tő – vég ki fej let fe lé. Fo ko zá sos
te leo ló giá ja pél da sze rűen kiol vas ha tó vá te szi a ki fej lést, a drá mai fo ko zás mi ként -
jét – s a ta nul má nyok nak eb ben a sza ka szá ban ép pen ez a cél.

A fo ko zást több di men zió ban kell kiol vas ni a szö veg ből. Fo ko zás mű kö dik egy-
egy je le net ben, az egyes fel vo ná sok ban, vé gül a drá ma négy fel vo ná son ke resz tül
vé gig vo nu ló tör té ne té ben. A fo ko zá sok el té rő in ten zi tá súak. Az Ivanov csúcs pont -
ja a har ma dik fel vo nás zá ró je le ne te. ma ga a har ma dik fel vo nás, Go gol Revizorát idé -
ző tech ni ká já val, ha son ló dra ma tur giá jú pá ros je le ne tek egy más ra fű zött so ro za ta,
ahol az egy más ra kö vet ke zés mennyi sé gi fo ko zást je lent: az Iva no vot meg lá to ga tó
mel lék sze rep lők egy re vég le te sebb vá lasz tá sok elé ál lít ják a fő sze rep lőt. A je le ne -
tek elő se gí tik Ivanov meg tö ré sét, a zá ró je le net rob ba ná sát. emel lett, egy má sik szin -
ten, azt a célt szol gál ják, hogy Ivanov vé gig gon dol ja, mi lyen le he tő sé gek áll nak előt -
te – a fel vo nás fel fog ha tó ki han go sí tott, azaz dra ma ti zált bel ső el mél ke dés ként,
amely az An ná val va ló pá ros je le net ben („hall gass, te zsi dó!”, „meg fogsz hal ni.”)
kul mi nál. eh hez ké pest a ne gye dik fel vo nás csön des le ve ze tés.
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DÖN TÉS KÉNY SZER
A tör té net szin té zis cél ja, hogy fel fe dez ze azo kat a szem ben ál lá so kat, ame lyek a sze -
rep lő ket mi nél na gyobb szám ban so dor ják el ke rül he tet len, elodáz ha tat lan döntés-
helyzetbe. ezek vál nak majd az előadás csúcs pont jai vá – ahogy a fi gu ra tív kon zisz -
ten cia ér tel mé ben a tör té net min dig va la ki(k)nek a tör té ne te, úgy a csúcs pont is
va la ki(k) éle té nek a kul mi ná ciós- vagy for du ló pont ja.

A szé ke lyi ér tel me zés tech ni ka azo kat a fi gu rá kat te kin ti drá mai hő sök nek, akik -
nek sza bad sá guk ban áll a sa ját sor suk ról va ló dön tés. A tu laj don kép pe ni tra gé dia
az, ha dön té si le he tő sé gük kel nem ké pe sek él ni, azaz ku dar cot val la nak (Ivanov ön -
gyil kos sá ga, húber és Ró za ha lo ga tott dön té sei, Don Juan el vi sel he tet len dön tés -
kény sze re mind el bu kás). Ezek a fi gu rák elég te her bí rók ah hoz, hogy a mel lék sze -
rep lők funk ció ját ön ma guk hoz vi szo nyít va ki je löl jék, s lét re hoz zák az elem zés
figuratív – li neá ris, ok-o ko za ti kö vet ke ze tes ség gel megal ko tott sor sok ként meg va -
ló su ló – konzisztenciáját.

Az an ta go niz mu so kat az egész drá mán vé gig ve ze tett, a tör té né sek so rán egy re
na gyobb mér ték ben fel hal mo zott prob lé mák erő sí tik, de evi dens, hogy egy-egy fi -
gu ra sze mé lyi ség raj zá hoz, a ka rak te rét il le tő alap prob lé mák hoz adarabtörténeté-
hezképestkülsőeseményeketisszámbakellvenni. ezek meg konst ruá lá sa az elem -
zés lé nye ges lé pé se. A drá mai ak ciók nak, a vi szo nyok és szán dé kok vál ta ko zá sá nak
a kon zisz ten ciá ja nem meg te remt he tő ak kor, ha a drá má ban uta lás sze rűen meg je -
le nő kül ső (a drá má ban nem meg mu ta tott, mert már ko ráb ban le zaj lott, a szí nen
kí vül le zaj ló, ne tán fiktív) ese mé nyek pon tos vég be me né sét, s en nek a vég be me -
nés nek a sze rep lők kel va ló vi szo nyát nem tisz táz za az elem ző. A kül ső ese mé nyek -
re el ső sor ban a drá mán ha gyott je lek ből kell kö vet kez tet nie az elem ző nek, de el -
kép zel he tő olyan elem zés is, amely egy alap ál la po tot kül ső ese mény ből ere dez tet.

mi vel az egy ol da las tör té net drasz ti kus sű rí tés, a tör té net kez de te és be fe je zé se
kü lö nös ér vénnyel esik lat ba. vi lá gos, hogy amennyi ben a kül ső tör té né se ket is szám -
ba vesszük, a drá mák több sé ge nem az el ső meg szó la lás sal kez dő dik, ha nem egy
már elő ze te sen ér tett statusquóból, a ka rak te rek ál tal is mert szi tuá ció ból in dul ki.
en nek az ál la pot nak a miért jei ről a maj da ni előadás né zői ter mé sze te sen csak az
előadás ki bom lá sa so rán ér te sül nek, az elem ző nek azon ban már a szí né szek kel va -
ló mun ka előtt tu da tá ban kell len nie an nak, hogy mi fé le statusquóból in dul el a tu -
laj don kép pe ni cse lek mény.

A kez de tet il le tően Szé kely egyik meg vi lá gí tó ere jű pél dá ja a Háromnővérből va -
ló: miért vágy nak ennyi re moszk vá ba, ha so sem in dul nak el, miért nem in dul nak
el, ha ennyi re vágy nak oda? Szé kely elem zé sé ben Cse hov drá má já nak tör té ne te az -
zal kez dő dik, hogy a há rom nő vér szü lei más-más vá ros ban (a ma ma moszk vá ban,
pro zo rov ez re des vi dé ken) van nak el te met ve. S ép pen a ra jong va tisz telt pro zo rov
van itt el te met ve, ahon nét a lá nyok el vá gyód nak. ez nem ma gya ráz za meg vég ér -
vé nye sen, miért nem tud nak elin dul ni moszk vá ba, de konk rét je len tő ség gel töl ti
meg az alap prob lé mát.
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A tör té net kez de té nek ki je lö lé se két ség kí vül ön ké nyes gesz tus a ren de ző ré szé -
ről, ez azon ban nem je len ti azt, hogy ne len ne megítél he tő, me lyik hoz zá tol dás ter -
mé keny és me lyik fö lös le ges. egy-egy kül ső ese mény nek ér de mes iga zod nia a da -
rab ban meg je le nő ér tel met len sé gek hez, tö ré sek hez, vagyis az ir ra cio ná lis, a da rab
cse lek mé nyén be lü li meg ma gya ráz ha tat lan sza ka dá sok hoz. ezért kulcs fon tos sá gú
a szorosolvasás sze re pe az egy ol da las tör té net lét re ho zá sa kor. Az elem ző nek azo -
kat a több nyi re rej tett ért he tet len sé ge ket, nem ma gá tól ér te tő dő moz za na to kat
kell meg ta lál nia, ame lyek ből felépít he tő a drá ma fi gu rá i nak el lent mon dá sos ter mé -
sze te. (pél dául miért há za so dott össze Ivanov zsi dó lánnyal? miért vi se li el lvov je -
len lé tét, mi lvov funk ció ja a ház ban? mennyit tud An na Ivanov és Szá sa kap cso la -
tá ról? ho gyan jut el Ivanov né hány hét alatt oda, hogy fe le sé gül ve gye az ad dig
ko mo lyan ve he tet len ka masz lány ként ke zelt Szá sát?) A szin té zis nem har mó nia te -
rem tést irá nyoz elő, ha nem azok nak a rész le tek nek a fel tá rá sát, ami ket a min den -
na pi élet több nyi re el lep lez. A pri vát tit kok szél ső sé ges hely zet ben tör nek elő. A szo -
ros ol va sás a ha sa dá sok fel fe de zé sé nek a mű vé sze te: azok nak a moz za na tok nak a
ki ku ta tá sa, ame lyek ben a sze rep lők sza vai és tet tei, szán dé kai és vá gyai, ma ni feszt
és la tens el kép ze lé sei el csúsz nak egy más tól.9 Az ér tel me zés cél ja az ese mé nyek egy -
más ra kö vet ke zé sé nek lo gi kus sá té te le – ám en nek a lo gi ká nak csak utó lag, az ese -
mé nyek le zaj lá sát kö ve tően sza bad transz pa rens sé vál nia. más kü lön ben az a ve szély
fe nye get, hogy az ese mény tör té net ki szá mít ha tó tan me sévé egy sze rű sö dik.

A szo ros ol va sás nem csak a szö ve get, ha nem a meg szó la lá sok köz ti csön det is
ol vas sa. Két egy más ra kö vet ke ző meg szó la lás vi szo nyát vizs gál ja, s an nak a le he tő -
sé gét, hogy a ket tő egy más ra kö vet ke zé sét ho gyan tud ná ki tá gí ta ni, tar ta lom mal
meg töl te ni a két meg szó la lás köz ti csön det, azaz mi ként tud ná meg tör ni az ál lí tás-
vá lasz egy más ra kö vet ke zé sé nek si mu lé kony lo gi ká ját. A tör té net azon moz za na -
tait ke res sük, ame lyek ben még min den egé szen más ként is ala kul ha tott vol na. Azo -
kat a pil la na to kat, akár két meg szó la lás vagy ak ció kö zöt ti hall ga tá so kat, ami kor a
tu laj don kép pe ni dön tés vég be megy: amit kö ve tően egy-egy fi gu ra el ha tá roz za ma -
gát, és ez zel – mint utó lag nyil ván va ló lesz – el dön ti a sa ját és a töb biek sor sát. Azaz
azo kat a pil la na to kat, ami kor a ri poszt nem a dia ló gus lo gi ká já ból szü le tik, ha nem
egy tö rés ből, az egyik sze rep lő ál tal meg ho zott dön tés ből: ami kor a dia ló got ugyan

I .  METÓDUS

45

9 Szé kely a tö rés mi ben lé tét meg vi lá gí tó epi kus ana ló giá ja Ca mus Pestisé ből: „Ezaváros,melynek
nincsfestőisége,nincsnövényzeteésnincslelke,végülismegnyugtatónaklátszik:elalszunkben-
ne.Tegyükhozzá,azigazságkedvéért,hogyamaganemébenpáratlantájbaolvadtbele,csupasz
fennsíkkellősközepén,ragyogódombokgyűrűjében,pompásrajzúöbölmellettépült.Csupánazt
sajnálhatjuk,hogyhá tat for dít en nek az öböl nek, s így nem lát ni a ten gert,akiatengerhezmegy,
kikellmennieavárosból.” (Ca mus: Apestis. In AlbertCamusregényei. Győ ry Já nos for dí tá sa, Bu -
da pest, eu ró pa Könyv kiadó, 1970. 133. Kieme lés tő lem – SB) A szö veg a ten ger nek há tat for dí -
tó vá ros me ta fo rá já ba sű rí ti orán nyug ta la ní tó kü lö nös sé gét, ir ra cio ná lis egye di sé gét, epi kai
plasz ti kus sá gát. A mo tí vum – no ha el ső ol va sás ra ta lán fel sem tű nik, hi szen nem hi val ko dó –
elő re sej te ti a tra gi kus ki fej le tet, s ma gá ban fog lal ja a vá ros fi gu rá i nak a nor ma li tás tól – alig tet -
ten ér he tően – el té rő kü lön le ges sé gét.



in do kolt vol na foly tat ni, az egyik sze rep lő mégis ki lép a lo gi ká já ból, és ez zel va la -
mi olyat – töb bet, mást – mond, ami vá rat lan, ami más szint re he lye zi és megújít -
ja a pár be szé det. en nek evi dens meg va ló su lá sa az Ivanov har ma dik fel vo ná sá nak
zá ró je le ne té ben el hang zó „hall gass, te zsi dó!”

ezután nincs ho vá foly tat ni a da ra bot. Az egyik meg hal, a má sik megöl te. egy
„igaz ság ke re ső lo gi ka” nem tud ki gon dol ni to váb bi, Iva no vot moz gás ban tar tó an -
ta go niz must. min den, ami ezután tör té nik, után já ték, le csen gés.

≠

Szé kely Gá bor min dig ren ge teg map pá val ér ke zik – meg sem mi sí tő pon tos ság gal,
15:00-kor – a szö veg elem ző órák ra. A map pák ban az óra előtt leadott egy ol da las,
nyom ta tott tör té net leírá saink ta lál ha tók. mel let tük a ko ráb bi ver ziók, rend sze rez -
ve, dá tu moz va. min den írá sunk az ol vas ha tat lan ság ha tá ráig össze van firkál va Szé -
kely fe ke te tol lá val: alá- és át hú zá sok, je lek, vo na lak. A föl fe lé mu ta tó nyíl: helyes;
a le fe lé mu ta tó nyíl: tévedés; a fel kiál tó jel: nagyonlényeges. A szö veg fö lött, mel lett,
alatt né hány szó ar ról, hogy mi lyen irány ban le het ne to vább fej lesz te ni, mé lyí te ni,
bo nyo lí ta ni az elem zést.

A mintegy öt ven négy zet mé te res osz tály ter met pró ba te rem ként is hasz nál juk.
A fa lak fe ke té re van nak fest ve, a fes tés mál la do zik, a fal több he lyen re pedt. Az ab -
la ko kat fe ke te spa let ták zár ják el. A pad lót fe ke te ba lett sző nyeg fe di. Ko szos neon -
lám pák ad nak bán tó, ri deg fényt. Az egye tem sze gé nyes rak tá rai ból össze ko tort,
ké ső Ká dár-ko ri vi dé ki szín há za kat idé ző kel lé kek és dísz let ele mek – asz ta li lám -
pács kák, bő rön dök, ki lyug ga tott, roj tos ka na pék – ve szik kö rül az osz tály ál tal a
szö veg gya kor lat ide jé re el fog lalt há rom, he ve nyé szet ten, a tér kö ze pé re négy szög -
ben össze tolt, li nó leum zöld fa asz talt. A pa dok ból szö veg pél dá nyok sar kai, map pák,
jel me zek lóg nak ki. Szé kelyt a leg ke vés bé sem za var ja, hogy egy sze mét domb kö -
ze pén kell órát tar ta nia. Fe ke te vagy sö tét kék za kó ban, vi lá gos ing ben ül az asz tal
egyik ol da lán. mi ha tan a má sik há rom ol dal ra zsú fol va, a káosszal fi no man szem -
be sze ge zett, min dig egy for ma ülés rend ben. előt te jegy ze tek és map pák; az ak tuá -
li san elem zett szer ző drá mái nak össz kiadá sa; az egy ko ri ren de zői pél dá nya (ez is
szét firkál va); né ha az az na pi Népszabadság és MagyarNemzet (ha va la mi re fel akar -
ja hív ni a fi gyel mün ket); egy üveg víz (ká vé, tea, üdí tő so ha).

Csak a leg rit kább eset ben – pél dául a Füst mi lánt be ve ze tő órán – tart előadást.
A né hány perc nyi kol lo kvi á lis be szél ge tés után rög tön a szö ve geink re tér. A map -
pák ban a mi írá saink mel lett ott van nak az elő ző osz tá lyok leg job ban si ke rült írá -
sai is. mi kor ra to tá li san re mény te len nek tű nik, hogy bár me lyi künk is megold ja az
egy ol da las leírást, ezek ből – Schil ling ár pád, Bo dó vik tor, no vák esz ter és má sok
egy ko ri szö ve gei ből – ol vas fel. So sem mond ja, kié ből, de ki ta lál juk.

A felol va sott szö ve ge ket a mi szö ve geink hez ha son lít juk. né hány hó nap nyi szö -
veg gya kor la to zás után már tar tunk ott, hogy ké pe sek le gyünk legalábbis ráérez ni,
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mi től jobb egy-egy felol va sott szö veg a mi é ink nél. vi lá gos, miért nem min ket ál lít
ma gunk elé pél da ként. A felol va sott szö ve gek ugyanis, a mieink kel el len tét ben, nem
akar nak mindent el mon da ni. elő deink bát rab ban hagy nak el tör té net szá la kat. hal -
lunk olyan Ivanov-e lem zést, amely ben nem esik szó Bor kin ról, Sa belsz kij gróf ról
vagy Ko szih ról; olyan Boldogtalanok-ver ziót, amely ki zá ró lag húber és Ró za kap -
cso la tá ra fó ku szál, kö vet ke ze te sen fér fi nak és nő nek ne ve zi őket, és nem szösz mö -
töl kö rül mé nyes ke dő mel lék szá lak kal, nem idő zik el köz he lyes rész le tek nél. eze ket
az ol va sa to kat vi tat juk ugyan, de érez zük ró luk, hogy értelmezéseket hal lunk, nem
cse lek mény-össze fog la lá so kat.

Kez dünk ráéb red ni, hogy a ter je del mi kor lát cél ja a szisztematikussűrítés, amely
ál tal az ér tel me ző – szin te mo no má niá san – egyet len kö vet ke ze te sen kö rül ha tá rolt
prob lé má ra szű kí ti le a da ra bot. Si ke rült eset ben a prob lé ma ki raj zol egy olyan já -
ték te ret, mely ben min den egyéb, akár meg sem em lí tett mel lék szál szin te ön ma -
gá tól ki bom lik. nem elég szol gaian kö vet ni a da rab cse lek mé nyét. hiá ba va ló olyan
tör té net írást meg kí sé rel ni, ami min den kit kielé gít, min den szá lat ügye sen be le fűz
az egy ol dal ba. A sű rí tés nem azo nos a „rö vid ver zió val” vagy az „össze fog la lás sal”.

elein te csak se ma ti kus, ál ta lá nos cse lek ményt lá tunk. A ka rak te rek nem plasz ti -
kus fi gu rák, ha nem pusz ta ne vek. A mon da taik hoz sem mi kö zünk. Ad dig néz zük,
vizs gál juk, for mál juk a da ra bot, amíg vég re ké pe sek le szünk lét re hoz ni be lő le egy
sa já tos, ránk egyen ként jel lem ző tör té ne tet. A gya kor lat ak kor vá lik si ke res sé, ha
már nem akár ki Ivanovját akar juk megír ni, azaz nem egy kon szen zu á lis cse lek mény
le má so lá sá ra tö rek szünk, ha nem egy vi tat ha tó, csak ránk jel lem ző, mégis kon zek -
vens ol va sat lét re ho zá sá ra.

ADON JU AN- GYA KOR LA TOK
AZ ÉR TEL ME ZÉS ALA NYI SÁ GA ÉS A KOR TÁR SI A SÍ TÁS

A szo ros ol va sást előirány zó gya kor la tok fel sza ba dít ják az elem zőt a szer zői szán dék -
nak va ló meg fe le lés kény sze re alól. éppannyi ra nem Cse hov szán dé kai nak re konst -
ruk ció ja a cél, ahogy nem is kon szen zu á lis, mind annyiunk ál tal ak cep tál ha tó ol va sa -
tot kell kiala kí ta nunk. ez azon ban nem je len ti azt, hogy az ér tel me ző bár mi lyen
je len tést be leol vas hat a szö veg be. hogy mi ként és mennyi ben irá nyoz elő kí vá na tos
ér tel me zé se ket egy-egy szö veg, bo nyo lult kér dés. A Szé kely ál tal össze vá lo ga tott ká -
non drá mái vál to za tos szö veg szer ve ző, cse lek mény ve ze tő, fi gu ra te rem tő el já rá sok -
kal ope rál nak. ezek meg kü lön böz tet he tők az ál ta luk meg kí vánt ér tel me zői köz re mű -
kö dés in ten zi tá sá nak vál to zé kony sá ga alap ján is. Az Ivanov ese té ben Cse hov a har ma dik
fel vo nás pá ros je le net-szé riá já val je len tő sen meg könnyí ti a cím sze rep lő ben rej lő di -
lem mák és bel ső konflik tu sok kiol va sá sát – ez zel szem ben, pél dául, az erő seb ben se -
ma ti zá ló mo lière DonJuanjá nak kez det ben (lát szó lag) de rűs cím sze rep lő je, ne tán
Don na el vi ra vagy Don Car los ese té ben a fi gu ra plasz ti ci tá sáért sza va to ló an ta go niz -
mu so kat jó val ne he zebb fel tár ni, egy sze rűen azért, mert ál ta lá no sabb konflik tu sok -
ban fel mu ta tott, ke vés sé egyé ní tett ka rak te re ket moz gat. A Boldogtalanok pe dig,
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ezek kel szem ben, már-már her me ti ku san zárt nyel vet be szé lő, rej tett és rej tőz kö dő,
ön ma guk ból ke ve set meg mu ta tó fi gu rák konflik tu sa i ból épül; Füst milán da rab já ban
ép pen az egyé ní tés, a rea lis ta sé mák szö veg sze rű el ke rü lé se pro vo kál ja az ér tel me zőt
az in ten zív beavat ko zás ra. és ez csak há rom alap tí pus: kö zé pen a parexcellence dra -
ma ti kus-rea lis ta Cse hov, egyik ol da lán a pred ra ma ti kus-k lasszi ci sta mo lière- rel, má -
sik ol da lán a né hol már-már posztd ra ma ti kus- hi per re a li sta Füst tel.

hans- Thies leh mann a Posztdramatikusszínházban kedv tel ve idé zi hei ner mül -
ler azon megál la pí tá sát, mi sze rint „egy szín há zi szö veg csak ab ban az eset ben le -
het jó, ha az ak kor lé te ző szín ház ban egyál ta lán nem le het meg csi nál ni”.10 olyan
posztd ra ma ti kus mű vek re utal – pél dául hei ner mül ler, Ra i nald Go etz, elf rie de Je -
li nek, pe ter hand ke (a ma gyar ol va só hoz zá te he ti: ná das pé ter, es ter há zy pé ter, már -
ton lász ló vagy Ga ra czi lász ló) drá mái ra –, me lyek megal ko tott sá ga cél za to san
szem be megy a szín ház csi ná lók be vett ér tel me zői el já rá sai val. ezek nek a szö ve gek -
nek a cél ja, hogy aláás sák a be vett ér tel me zői sé má kat – a fi gu ra ti vi tást, a tör té net
egyirá nyú te leo ló giát, a li neá ri san vé gig ve zet he tő sor sok lét re ho zá sát. leh mann-
 nak két ség kí vül iga za van ab ban, hogy ben nük „szá mos le het sé ges hasz ná la ti mód -
ra kí nál ko zó je len tés- és hang zá ste rek el ren de zé sé re ke rül sor, me lye ket már nem
le het min den to váb bi nél kül egyet len szer ve ző erő nek vagy szer ve zet nek tu laj do ní -
ta ni, le gye nek azok egyé nek vagy kol lek tí vák [azaz nem fi gu ra tí vak]”.11

A lé lek ta ni kis re a liz mus ki fej lesz té se a mo dern eu ró pai, ha gyo má nyo san pol gá -
ri te ma ti kát vá lasz tó, rea lis ta szö ve gek nek – el ső sor ban a szá zad for du ló kö rü li oro -
szok nak (Go gol, Gor kij, oszt rovsz kij, Cse hov), Ib sen nek, Strind ber gnek, o’neill nek
–, va la mint az eu ró pai szín há zi kul tú ra uni ver zá lis ká non al ko tói nak (Gol do ni, mo -
lière, Shakes peare, Schil ler) az elem zé sé vel kap cso ló dott össze. (A ma gyar szín ház
fá rad ha tat la nul tesz ró la, hogy ez a me rev ha gyo mány meg ha lad ha tat lan ma rad -
jon.) A Szé kely-fé le elem zés tech ni ka is eze ken a szö ve ge ken – s a ma gyar ha gyo -
mány ból, töb bek kö zött, Szép er nő, mol nár Fe renc, Füst milán, ör kény Ist ván, újab -
ban Szé kely Csa ba drá máin – ér vé nye sít he tő a leg ki sebb erő be fek te tés sel. Ami
azon ban nem je len ti azt, hogy a fen tebb már kör vo na la zott szö veg gya kor la tok tel -
jes mér ték ben el ve ten dők, ha olyan szö ve ge ket elem zünk, me lyek kó do lá sa nem
dra ma ti kus (a leh man ni ér te lem ben)!

evi dens, hogy a pred ra ma ti kus szö ve gek éppúgy meg fe lel nek a hei ner mül ler -i
im pe ra tí vusz nak, mint Go etz, Je li nek, es ter há zy da rab jai, hi szen egy olyan szín há -
zi ol va  sás mód nak ágyaz tak meg, mely ép pen most nem lé te zik. ezek a szö ve gek –
le gyen Szo phok lész, eu ri pi dész vagy egy rit kán ját szott Shakes peare, ne tán les sing,
Goe the, Kleist, Büch ner, vö rös mar ty, höl der lin vagy Füst milán szö ve ge – éppúgy
meg kí ván ják az in ten zív ér tel me zői beavat ko zást, mint egy kor társ, az ecoi ér te -
lem ben „nyi tott” szö veg.
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10 hans- Thies leh mann: Posztdramatikusszínház. Ford. Be recz zsu zsa, Krics fa lu si Beat rix, Schein
Gá bor. Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2009. 52.

11 Uo. 28.



BEL SÔVÉ TETT HA LÁL – A DON JUAN ELEM ZÉ SE
Szé kely Gá bor szám ta lan szor hang sú lyoz ta, hogy a ren de ző olyan da rab bal kez de -
mé nyez zen pár be szé det, amely hez kö ze van. A szö veg gel va ló párbeszédkészség
nem elő fel té te le a da rab bal va ló fog lal ko zás nak, ha nem ép pen e fog lal ko zás ré vén
jön lét re. hi szen egy-egy da rab ér vé nyes ér tel me zé se nem a da rab ban őr zött egy -
ko ri vi lág re konst ruk ció ját, ha nem a da rab és a ma kö zös sé gé nek meg te rem té sét
irá nyoz za elő. Kor tár sunk ká kell ten nünk a szö ve get. A ren de ző el sőd le ges felada -
ta, hogy meg ta lál ja az előíté le tei ből, ér dek lő dé sé ből és má niái ból, ér zé keny sé gé ből,
sze mé lyes íz lé sé ből összeál ló ér tel me zői nyel ve és a da rab vi lá ga, előíté le tei, kó do -
lá sa kö zöt ti ta lál ko zá si pon to kat.

min den ér tel me zés önis me re ti tré ning. A ren de ző sze mé lyi sé gé től függ, mi lyen dara -
bot vá laszt és hogy a da rab ban mi lyen prob lé mák ra re zo nál ér zé ke nyen. A ren dezőnek
– a szö veg meg szó lal ta tó já nak – felada ta, hogy az ér tel me zés so rán olyan kér dé se ket
te gyen föl a szö veg nek, ame lyek őt ma gát sze mé lye sen fog lal koz tat ják, deamelyekre
adarabtólvárválaszt. Az ala nyi sá got nem szé gyell ni, ha nem tu da to san vál lal ni kell.

hans- Ge org Ga da mer szép meg fo gal ma zá sá val él ve tény le ges ér tel me zői feladat
ak kor akad, ami kor „aka dály ba üt kö zik és cső döt mond a naiv megér tés”.12 egy olyan
da rab ese té ben, amely nem elő le ge zi meg ma gá tól ér te tő dően a kon zisz tens já ték -
te ret és az an nak meg fe le lő fi gu rá kat, a szö veg gya kor lat ab ból áll, hogy az ér tel me -
ző meg ta lál ja a naiv megér tés csőd jét oko zó aka dá lyok ar ti ku lá lá sá ra al kal mas kér -
dé se ket – azaz hogy rá kér dez zen: miért nem ér tem? ho gyan te het ném ért he tő vé?

A Pa rancs nok fi gu rá já nak kiik ta tá sa
Az ér tel me ző, ha mo lière DonJuanját tra gé dia ként akar ja ér tel mez ni, kü lön le ges
ne héz ség előtt áll. A ke dé lyes úr-szol ga vi szonyt a szö veg a ba rát sá got, baj tár sias -
sá got, egy más ra utalt sá got meg kép ző di men ziói nak felerő sí té sé vel könnyen mai vá
le het transz po nál ni.13 ám a Don Juan–Sga na rel le el len tét pár nem al kal mas ar ra,
hogy a da rab lé nye gét al ko tó, Don Juan plasz ti ci tá sáért sza va to ló alap ve tő an ta go -
niz must lét re hoz zuk be lő le. Don Juan és Sga na rel le vi tat ko zá sai nem fa jul hat nak
kiéle zett dön tés hely zet té – a cse lek mény ilyes mi re nem te remt le he tő sé get. Ami
per sze nem je len ti azt, hogy Don Juan és Sga na rel le fi gu rá ja ne nyer ne ér té kes arc -
vo ná so kat ket te jük vi tái ból. ezek a vo ná sok ad ják meg az alap ka rak tert, vagyis a fi -
gu rák nyers anya gát: meg szo kott, nyu gal mi ál la po tu kat.

Az egész da ra bot át szö vik a meg ket tő ző dé sek. ma ga a tör té net egy vissza té rés -
sel kez dő dik. Don Juan a má so dik fel vo nás ele jén két pa raszt lányt csá bít. el vi rá val,
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12 hans Ge org Ga da mer: Igazságésmódszer. Ford. Bony hai Gá bor. Bu da pest, Gon do lat, 1984. 271.
13 Szé kely megol dá sa, mint előadá sá ból is me re tes, hogy Sga na rel le-t idő sebb szí nész re oszt ja, mint

Don Ju ant. For dí tott eset ben Sga na rel le se ma ti kus kis pol gá ri sá ga és kon for miz mu sa do mi nál -
na az ér ve lé sei ben. A kor dif fe ren cia ál tal vi szont Sga na rel le ja vá ra meg te rem tő dik a ta pasz talt -
sá gon megala po zott böl cses ség di men zió ja, ami el len sú lyoz ni ké pes Don Juan bra vú ro sabb ér -
ve lés tech ni ká ját. A sze rep osz tás is ér tel me zés.



a kő szo bor ral, még Don Car losszal is két szer kell ta lál koz nia. A ko mi kus je le ne tet
tra gi kus kö ve ti, a ket tő fo lya ma to san vál to gat ja egy mást, de ezek a je le ne tek – a
ko mi kus és a tra gi kus hős fo lya ma tos egy más mel lett tar tá sa miatt – nem két kü -
lön bö ző szá lon, egy más sal vál ta koz va fut nak (mint pél dául a szim met ri kus szer ke -
ze tű Amphitryonban), ha nem egy szer re van nak je len. Don Juan és Sga na rel le a fel -
vi lá go so dás kor sza ká nak köz pon ti prob lé má já val – lé tez nek-e ter mé szet fö löt ti
ha tal mak? – kap cso la tos két, egy ként alap ve tő vi szo nyu lás mó dot tes te sí ti meg: a kis -
pol gá ri, szá mí tó hi tet és az arisz tok ra ti kus, ön hitt tu dást.

mo lière eze ken a meg ket tő ző dé se ken ke resz tül áb rá zol ja a da rab té má ját al ko -
tó, a fel vi lá go so dást a ba bo nák kal szem beál lí tó teo re ti kus vi tát. ezek – egé szen a
ne gye dik fel vo nás leg vé géig – ke vés sé vál nak tu laj don kép pe ni an ta go niz mu sok ká.
A szö veg ben nem sors-di lem mák üt köz nek a szem beál lí tá sok ál tal, ha nem vé le mé -
nyek. A vi tat ko zás ban nem Don Juan vagy Sga na rel le bő ré re megy ki a já ték. Biz to -
sak az iga zuk ban; har mo ni kus, szi lárd, de nem el lent mon dá sos, azaz – drá mai ér -
te lem ben – nem plasz ti kus fi gu rák.

A cse lek mény ar ra irá nyul, hogy Don Ju ant ki moz dít sa a meg győ ző dé sé ből, ki -
bil lent se Sga na rel le- lel va ló meg szo kott, mind ket tő jük iden ti tá sát rög zí tő szem ben -
ál lá sá ból, meg bont sa Don Juan tömb sze rű sé gét. ha er re az ér tel me zés nem ké pes –
azaz ha nem tud Don Juan fi gu rá já ba egy kül ső, tény le ges dön tés hely ze tet te remtő
konflik tus ré vén bel ső tö rést vin ni –, Don Juan bu ká sa il luszt rá ció ma rad.

Az ér tel me zés alap ve tő kér dé se, hogy va jon me lyik fi gu ra al kal mas en nek a belső
tö rés nek a ki pro vo ká lá sá ra.

A szö veg el ső ol va sás ra a pa rancs nok–Don Juan el len tét párt su gall ja. Azon ban a
mai (szín há zi) előíté le teink a meg sze mé lye sí tett-al le go ri kus ha ta lom mal va ló konflik -
tust nem tud ják tény le ges ként el fo gad ni: ha a drá ma cse lek mé nyét nem a sze rep -
lők dön té sei, vá lasz tá sai, szán dé kai nak ke resz te ző dé sei ala kít ják, ha nem kül ső ha -
tal mak, ak kor afigurákplaszticitásáhozésalétrehozandójátéktéregyénítéséhez
elengedhetetlenantagonizmusoknemállíthatókfel. Az Ivanov kap csán már tár gyalt
dön tés kény szer ugyanis elő fel té te le zi, hogy a fi gu rák sza ba dok és cse lek vő ké pe sek.
egyen ran gú el len fe lek küz de nek, s aki ve re sé get szen ved, nem is ten nel, ha nem a
má sik kal vagy ön ma gá val szem ben ma rad alul.

A dön tés csak ak kor tu laj don kép pe ni, ha a ki me ne te le eset le ges. már pe dig a cím -
sze rep lő és a pa rancs nok szem beál lí tá sa el ső ol va sás ra dur ván egyen lőt len vi szony -
ként áll az ér tel me ző előtt. A pa rancs nok ka rak te re nem fi gu ra ab ban az ér te lemben,
ahogy a Szé kely-fé le ér tel me zés a fi gu rá kat el gon dol ja: nin cse nek el lent mon dá sos
vá gyai, ál mai, szán dé kai, mo ti vá ciói. Az aszim met ri kus szem beál lí tás, azaz a nem
egyen lő fe lek küz del me csak komikusoppozíció le het.

Don Ju an nak lát szó lag nincs is egyéb vi szo nya a bosszút áll ni ér ke ző pa rancs nok -
kal, mint hogy nem hisz ben ne – ahogy nem hisz az egy szar vú ban, az örök sze re -
lem ben vagy Jé zus Krisz tus ban sem. eb ben az ér te lem ben a pa rancs nok meg je le -
né se és ha tal ma pusz tán Don Juan ész já rá sá nak a cá fo la ta: tő le füg get len cso da. ám
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mindad dig, amíg a pa rancs nok ka rak te rét a Sga na rel le- lel foly ta tott teo re ti kus vi -
tá nak a per dön tő ér ve ként ért jük, a cse lek mény szem pont já ból meg re ke dünk egy
se ma ti kus, té zis sze rű ol va sat nál, ko mi kus ki me ne tel lel (a nagy szá jú, hi tet len hősre
vá rat la nul le sújt a vil lám). Don Ju an nak sze mé lyes kö ze kell hogy le gyen a pa rancs -
nok hoz.

ezért a DonJuan kor tár si a sí tá sá nak el ső lé pé se a pa rancs nok al le go ri kus jel le gé -
nek kiiktatása. Anél kül, hogy fel sér te nénk a tör té net szö ve tét, a kö vet ke ző képp te -
het jük ezt meg. Az ér tel me zés leg lé nye ge sebb beavat ko zá sa a cím sze rep lő ha lál tól
va ló szo ron gá sá nak a da rab kez de té re he lye zé se. ADonJuan cse lek mé nye Don Juan
ha lál tu da tá nak meg je le né sé vel kez dő dik ak kor, ami kor el vi rá nál, haj nal ban fel riad -
va úgy dönt, vissza szö kik a vá ros ba, ahol egy év vel aze lőtt gyil kolt, mert megér zi,
hogy már nincs sok ide je hát ra és nem akar egy nő nél, egy akár ki nél meg hal ni. nem
vé let le nül ér ke zik a tör té net hely szí né re, nem vé let le nül vi szi a lá ba a te me tő be.
A ha lál fé le lem hajt ja. A vé gé re akar jár ni a ha lált öve ző nagy ti tok nak. Szem be akar
néz ni a ha lál lal. Da co san, de nem naiv-tu dat la nul. Győz ni akar. De a pa rancs nok har -
ma dik fel vo nás vé gi bó lin tá sa fél reért he tet le nül jel zi szá má ra, ezút tal nem győz het.

Don Juan ka rak te ré nek plasz ti ci tá sát ez a na gyon konk rét, min den esz me fut ta -
tá sát, a vi lág gal (Sga na rel le- lel) va ló vi tat ko zá sát át ha tó szorongás ad ja meg. en nek
a di men zió nak a hoz záadá sá val vá lik Don Juan is bi zony ta lan sá gok tól és két sé gek -
től, ele mi ige nek től és ne mek től szab dalt fi gu rá vá. A Szé kely-ká non kiemelt drá mai
hő sei – Ivanov, Don Juan, Al ce ste, húber vil mos – mind el ső ran gú szo ron gók. lát -
szó la gos amo ra li tá suk a nagy me lan ko li ku so kat idé zi: mi vel egy fe lől ku dar cos éle -
tük re, más fe lől a ha lál ra van nak fi xál va, kép te le nek ön ma guk ra néz ve ér vé nyes nek
te kin te ni, ér ték kel ru ház ni fel a be vett (kis)pol gá ri vi lág ren det, eti ket tet, eti kát. De -
vián sok, s mint ilye nek ér de ke sek. (Ivanov elem zé se kor egyi künk fel ve tet te, hogy
„le het ne nagy do há nyos”. Szé kely vi gyo rog va ráz ta a fe jét: „nem, nem. Ivanov nem
iszik. Ivanov nem eszik. Ivanov nem do hány zik. Ivanovnemélvez. mert az nem ér -
de kes.” le fo koz za a ka rak tert, ha el tud ja te rel ni a gon do la tait do hány zás sal vagy
za bá lás sal – azaz, ha tud könnyí te ni.)

A mind annyiuk ban rej lő el lent mon dá sok a ha lál tól va ló szo ron gás ból fa kad nak.
A ha lál lal mind annyian mint eti kai prob lé má val vias kod nak. élet vi te lük, kap cso la -
taik, a vi lág ban va ló köz le ke dé sük egy-egy megol dá si kí sér let az ele mi kér dés re: ho -
gyan ren dez zem be az éle tem, ha ha lan dó va gyok? mi a felada tom a vi lág ban? ho -
gyan él vez he tek, ho gyan érez he tem ma gam ott ho no san itt, ha mindez csak
át me ne ti? ho gyan vi sel jem el a mel lő zött sé get, ha az éle tem köz ben el pe reg?

A ha lál mint a legele mibb an ta go niz mus Ivanov fi gu rá já nak ese té ben csak bur -
kol tan, a har ma dik fel vo nás ban elő so rolt rész prob lé mák szé riá já ban je le nik meg,
hol úgy, mint a meg győ ző dés hiá nya, hol úgy, mint az új sze re lem ígé re te, hol pe -
dig úgy, mint a hal dok ló fe le ség mel let ti ki tar tás im pe ra tí vu sza. Don Juan fi gu rá ja
– a da rab al le go ri kus, ke vés bé egyé ní tett tör té ne te ré vén – köz vet le nül szem be sül
a ha lan dó ság prob lé má já val.
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A ha lál ra a Szé kely-fé le szín ház esz mény ben kü lön le ges áb rá zo lá si ti la lom vo nat -
ko zik. A ha lál a szín ház ban fikci ó. (Akár csak a sze ret ke zés.) A DonJuanban min den
ekö rül az ele mi fikció kö rül cir ku lál. A ha lál nem mu tat ha tó meg köz vet le nül; nem
imi tál ha tó, nem sze lí dít he tő a szín pad ra. egy al le go ri kus fi gu ra jel me zé ben va ló
meg je le ní té se a ha lált vi lág be li je len ség gé fo koz ná le. ha a pa rancs nok kí vül ről hoz -
za el Don Juan ha lá lát, el vész a ha lál ima gi ná rius vol ta, ami el von ná a tő le va ló szo -
ron gás lé nye gét adó transz cen dens (a vi lá gon túl mu ta tó) di men ziót.

mo lière drá má ja ak kor vá lik meg szó lal tat ha tó vá, ha a pa rancs nok ka rak te rét mint
a szo ron gás ra okot adó halálosbetegséget ér tel mez zük. még hoz zá mint olyan be -
teg sé get, amely nek a fő hős tu da tá ban van, de amely ről szán dé ko san nem haj lan dó
tu do mást ven ni, amely nek ellenébenjátszik. ez az el le né ben- ját szás sa já tos, a ha lál
köz ve tett áb rá zo lá sát le he tő vé te vő an ta go niz must hoz lét re: Don Juan ön ma gá val
áll szem ben (nem a pa rancs nok kal), sa ját, ural ha tat lan, el hasz nált tes té vel küzd
(nem pe dig egy kő szo bor ral). így ru há zó dik fel je len tő ség gel min den bo hóc ko dá -
sa: a teo re ti kus vi ta a bő ré re megy. Don Juan – Iva nov val el len tét ben – iszik (de un -
do ro dik még a sza gá tól is), eszik (pe dig szo rít a gyom ra), csá bít (de nem él vez). Tra -
gi kus mi vol tát az ad ja, hogy olyan élet vi telt kell foly tat nia, amely re a tes te már nem
al kal mas. míg Ivanov a kiüre se dett, elunt éle té ből akar na el me ne kül ni, ő a ha ló dó
tes té ből. Alap ve tő di lem má ja en nek a me ne kü lés nek az el vál la lá sá ra vo nat ko zik: ké -
pes-e meg ta gad ni azt az élet vi telt, amely ugyan don ju an sá gá nak lé nye gét ad ja, de
amely re tes te már nem al kal mas.

El vi ra fi gu rá já nak meg te rem té se
A dön tés kény szer fo lya mat sze rű-fo ko zá sos dra ma ti zá lá sá nak kulcs moz za na ta, hogy
a da rab cse lek mé nyét egy bi ná ris, vagy- vagy- sze rű lo gi káig, egy válaszútig ve zes se
el. (ezt a funk ciót az Ivanovban a har ma dik fel vo nás zá ró je le ne te töl ti be.) Az elem -
zés ben en nek az út nak a kon zisz ten ciá ját kell meg te rem te ni.

A kez de ti statusquo még szám ta lan le he tő sé get előirá nyoz. Don Juan el hagy ta
el vi rát és vissza tér a vá ros ba. el vi ra ek kor még csak egy az ezer egy nő kö zül; nem
kü lön le ges, sem mi sem eme li ki az arc ta lan tö meg ből. Az úr cse le ke de tei – a csá bí -
tá si kí sér le tek, a da rab ele jé nek ko mi kus je le ne tei –, a szol ga so pán ko dá sai a pá ros
min den na pi, meg szo kott ál la po tát mu tat ják. A tör té net azon ban már jó val a da rab
kez de te előtt el kez dő dött, no ha Sga na rel le mégnemtudróla: Don Juan el vi rá nál
fel riad va a kis vá ros ba – a gyil kos ság szín he lyé re – va ló vissza té rés mel lett dön tött,
mert sej ti, hogy ha lá los be teg. hogy be teg sé ge mi lyen le fo lyá sú, éve kig tart-e, he -
te kig vagy na po kig, el dönt he tet len, és na gyon is mú lik a da rab cse lek mé nyén. A tu -
laj don kép pe ni for du lat – a har ma dik fel vo nás vé gén meg moz du ló szo bor – ré vén
Don Juan bi zony sá got sze rez a sej té sé ről. A da rab kez de tén meg lé vő le he tő ség-so -
ka ság drasz ti ku san re du ká ló dik. ez az ese mény se gí ti elő, hogy az ad dig ko mi kus
tí pus sze rep lő ként – el ha gyott, ne vet sé ge sen ér tet len és ra gasz ko dó nő ként – meg -
je le ní tett el vi ra sze mé lyi ség re te gyen szert.
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A vagy- vagy- lo gi ka el vi rán ke resz tül lép élet be. A pa rancs nok kal szem ben Don
Juan te he tet len. Tu laj don kép pe ni dön tés hely zet be csak az im már sze mé lyi ség re,
ön ál ló ság ra, el lent mon dá sok ra szert te vő nő vel szem ben ke rül het. min den döntés
(legalább)kétszuverénemberszembenállásátfeltételezi. Ak ció ként, itt -és- most tör -
té nő, va la ki ből va la ki ál tal ki kény sze rí tett el ha tá ro zás ként kell hogy vég be men jen.
(más képp nem is le het ne szín pa don meg mu tat ni.) el vi ra ne gye dik fel vo nás be li,
a pa rancs nok ér ke zé sét köz vet le nül megelő ző lá to ga tá sa kor Don Juan sor sa még
ala kul hat na más ként; vál lal hat ná, hogy el vi ra ápol ja, ami ta lán több le the te ket, akár
hó na po kat, éve ket ad na ne ki. eh hez le kel le ne mon da nia a don ju an sá gról. Amit vol -
ta kép pen meg is tesz:

Don nA el vI RA Ki mond ha tat la nul sze ret tem önt. önért fe led kez tem meg a kö te -
les sé gem ről, önért tet tem min dent. Az egyet len kár pót lás, amit
ké rek, hogy vál toz tas sa meg az éle tét, és ne ro han jon a biz tos pusz -
tu lás ba. ment se meg ma gát, kö nyör göm. ha nem ön ma ga miatt,
hát én miat tam. Don Juan, még egy szer, sír va ké rem. ha nem in dít -
ják meg an nak a nő nek a könnyei, akit va la ha sze re tett, ak kor ké -
rem bár mi nek a ne vé ben, ami hez még ra gasz kod ni ké pes.

SGA nA Rel le (Félre,DonJuantnézve) ez nem em ber.
Don nA el vI RA nem foly ta tom, me gyek. ennyi volt, amit el kel lett mon da nom

önnek.
Don JUAn Asszo nyom, na gyon ké ső van. Ké rem, ma rad jon itt. min dent meg

fo gunk ten ni a ké nyel méért.
Don nA el vI RA nem, Don Juan, ne ma rasz tal jon to vább.
Don JUAn Asszo nyom, higgye el, örö möm re szol gál na, ha itt ma rad na.
Don nA el vI RA mon dom, hogy nem. ne fe csé rel jük az időt fö lös le ges be széd del. 

hadd men jek vég re, ne is pró bál jon el kí sér ni… (El.)
Don JUAn Fur csa, de va la hogy megint ét vá gyam tá madt rá. él ve zem ezt a bi -

zarr új don sá got…
SGA nA Rel le vagyis a sza vai sem mi lyen ha tást nem tet tek ön re.
Don JUAn A va cso rá mat.14

ér de mes meg fi gyel ni, hogy el vi ra dra ma ti zá lá sát mi ként vég zi el mo lière/pet ri: „ne
fe csé rel jük az időt”, „ne ma rasz tal jon”, „ne kí sér jen el” – pa ran csol ja már aze lőtt,
hogy a fér fi egyál ta lán ma gya ráz kod ni, ma rasz tal ni, el kí sé rést em le get ni kez dett
vol na. ezek több sé ge ter mé sze te sen le het nem-ver bá lis, a so rok kö zött tör té nő ak -
ció is. A lé nyeg, hogy a je le ne tet el vi ra do mi nál ja. A fér fi sem mi fé le ha tást nem tud
ki fej te ni a nő re; mint ha a sze méllyé vá lá sa el nyom ná, el ho má lyo sí ta ni Don Juan don
ju an sá gát. A fér fi el sze mély te le ne dik.
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miért megy el el vi ra? A naiv ér tel me zés sze rint a nő vissza vál to zott elér he tet len,
éte ri apá cá vá: ki zá ró lag azért jött, hogy fi gyel mez tes se Don Ju ant. ez az al le go rikus-
il luszt ra tív ol va sat. ez nem te remt dön tés hely ze tet: szem beál lí tá suk ugyanolyan
teo re ti kus, abszt rakt vi tá vá fo ko zó dik le, mint a pa rancs nok–Don Juan el len tét volt
a ha lál tu dat köz beik ta tá sa – a pa rancs nok al le go ri kus fi gu rá já nak eli mi ná lá sa – előtt.
egy má sik le het sé ges ér tel me zés sze rint ab ban re mény ke dett, hogy Don Juan térdre
bo rul, bűn bo csá na tot kér, hely ben meg ke resz tel ke dik, vég re hajt egy hi te les for dula -
tot, ám, mint hogy ez nem kö vet ke zett be (Don Juan hall ga tá sa ezt su gall ja), a nő úgy
ér zi, csakis úgy tud ér vényt sze rez ni a sza vai nak (és el ke rül ni a még na gyobb
megaláz ta tást), ha hű vö sen tá vo zik. ez az ér tel me zés iz gal ma sabb, mint az elő ző, de
– mi vel Don Ju ant passzí van tart ja – még min dig nem al kal mas ar ra, hogy antagoniz -
must pro du kál jon, s hogy ez zel tu laj don kép pe ni dön tés kény szer be hoz za Don Juant.

A har ma dik ér tel me zé si le he tő ség sze rint a ha lál ra va ló vá ra ko zás ban felőr lő dött
Don Ju ant el vi ra sza vai megérin tik; meg lát ja ben ne a po ten ciá lis-e gyen ran gú tár -
sat, egy új, más mi lyen élet le he tő sé gét stb. hall gat, de térd re bo rul. Sga na rel le szavai
nem mon da nak el lent en nek az ér tel me zés nek, hi szen ő az „ez nem em ber!”-fel -
kiál tást kö ve tően né ma ma rad. A fér fi ezút tal nem könnyít ki megaláz ko dó-ko mi -
kus ígér ge tés sel, ha nem cse lek szik. ezt az ol va sa tot tá maszt ják alá el vi ra az el hangzó
sza vak nál jó val na gyobb nyo ma té kú til ta ko zá sai. A nő mégis el megy. miért nem ma -
rad nak együtt, miért nem jön lét re har mó nia?

el kép zel he tő egy olyan ér tel me zés, amely sze rint a két fi gu ra el csú szá sa, az an -
ta go niz mus fenn tar tá sa úgy megy vég be, hogy meg for dul a ket te jük köz ti, ad dig
fennál ló hie rar chia: Don Juan lesz az alá ren delt, a megaláz ko dó, el vi ra lesz Don Juan.
el vi ra elis mét li Don Juan gesz tu sát: ott hagy ja a fér fit, ahogy a fér fi – pár nap pal ko -
ráb ban – őt. Don Juan a tá vo zást kö ve tően igyek szik vissza nyer ni don ju an sá gát;
könnye den, jó po fán sum máz za a tör té né se ket. vagyis a sza vai sem mi lyen ha tást
nem tet tek ön re, mond ja Sga na rel le, elem zé sünk sze rint iro ni ku san. S az egész éj -
jel össze szo rult gyo mor ral vá ra ko zó szo ron gó la ko ni ku san a va cso rá ját ké ri. mint
aki ki zá ró lag er re a ve re ség re – nem pe dig a ráadás ként ér ke ző pa rancs nok ra – várt.

Ami kor Don Juan – fel te he tő leg az „ez nem em ber!” fel kiál tás után – úgy dönt,
hogy en ged el vi ra irán ti von zal má nak, rá kell döb ben nie, hogy el hi báz ta az éle tét.
S azál tal, hogy a nő át ve szi a sze re pét és fa kép nél hagy ja, már a kő szo bor megér -
ke zé se előtt vi lá gos lesz a szá má ra, hogy na po kon be lül meg fog hal ni; nincs me -
nek vés, nincs miért él nie.

A drá ma ötö dik, láz álom sze rű fel vo ná sa már sem mit sem ad hoz zá az elő ző, dup -
lá zá sok ból felépí tett cse lek mény sor hoz, el nyúj tott is ten íté let. ek kor ra már min den
el dőlt; túl ko mé dián és tra gé dián, be kö vet ke zik az el ke rül he tet len, lo gi kus kö vet -
kez mény (ahogy Ivanov Szá sá val va ló há zas sá ga is csak utó já ték).

A dön tés hely zet pa ra do xo na, hogy a dön tés pil la na tá ban mármindenelőreelvan
döntve. Amennyi ben az elem zés pon tos, azaz tény le ges kon zisz ten ciát si ke rült kiala -
kí ta ni a dön tés vagy-vagy hely ze té nek felál lí tá sát elő ké szí tő ese mény so ro zat ban,
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a dön tés olyan lo gi kus kö vet kez mény lesz, amely ben a dön tést meg ho zó fi gu ra ön -
ma gát – ko ráb bi tet tei sors sze rű lán co la tát – ér ti meg: a le he tő ség-so ka ság re duk -
ció já nak, a vagy-vagy hely zet felál lá sá nak és ép pen -így ál lá sá nak miért jét. A dön tés:
ki kény sze rí tett önis me ret.

Szö veg gya kor lat és ká non ala kí tás
egy szö veg ér tel me ző élet re kel té se már aze lőtt meg kez dő dik, hogy az ol va só pró -
bán a szí né szek elé ke rül ne, és mindad dig nem fe je ző dik be, amíg a szö veg nem ta -
lál ko zik a kö zön ség gel. Az ala nyi ság és a sze mé lyes kér de zés elem zés so rán va ló
hang sú lyo zá sá nak nem az a cél ja, hogy a szö veg re ráerő sza kol juk a ma gunk el gon -
do lá sait. Az a felada tunk, hogy ké pes sé te gyük a szö ve get az ak tuá lis kér dé seink
meg vá la szo lá sá ra. A szö veg hez va ló hű ség gyak ran han goz ta tott, vul gá ris im pe ra -
tí vu sza va ló já ban nem a szö veg hez, ha nem aszövegrerárakódotthagyományosér-
telmezésekhez va ló hű sé get ír ja elő az ér tel me zők szá má ra. egy új sze rű, ér vé nyes
ol va sat anél kül le het hű a szö veg hez, hogy megelé ged ne a már be vett ha gyo má -
nyos szín há zi ol va sa tok kal. Sőt, egy ön ma gát ko mo lyan ve vő ér tel me ző ép pen egy
ere de ti ol va sat meg te rem té sét cé loz za. hi szi, hogy va la mi újat tud el mon da ni a szö -
veg gel és a szö veg ről.

A vul gá ris szín ház ér tés szá má ra a legin kább traumatikus ér tel me zé sek azok,
ame lyek fel mond ják a szé les kör ben osz tott előíté le te ket olyan, a nem ze ti vagy szín -
há zi em lé ke zet szá má ra kulcs da ra bok kap csán, mint a Bánkbán,Azembertragé-
diája, az Úrimuri vagy a Jánosvitéz. e da ra bok rög zült ér tel me zé sei nek min dig je -
len tős po li ti kai tar tal muk van, hi szen el vá laszt ha tat la nul kap cso lód nak a nem ze ti
em lé ke zet hez, a nem zet kö zös ség iden ti tá sá hoz stb. nem két sé ges azon ban, hogy
– akár csak a ren de ző ál tal vég zett ér tel me zés ese té ben – a be fo ga dó ol da lá ról is
csak ak kor va ló sul meg meg vi lá gí tó ere jű be lá tás – azaz: tu laj don kép pe ni esz té ti -
kai ta pasz ta lat –, ha olyas mi vel szem be sí tik, amit még nem is mer. S az sem két sé -
ges, hogy a megér tés szín há zá nak ér vé nye sí té se ilyen előadá sok lét re ho zá sát ké szí -
ti elő, nem pe dig a meg lé vő-ha gyo má nyos ér tel me zé sek új ra mon dá sát, il luszt rá ció ját.
más szö ve gek nem annyi ra a po li ti kai, ha nem a szín ház mű vé sze ti ha gyo mány ban
be töl tött he lyük miatt ren del kez nek „rög zült” je len tés sel/je len tő ség gel. má ra Szé -
kely jó né hány előadá sa is ilyen: egy-egy új Boldogtalanok- vagy Macskajáték-e lőadás
szük ség képp Szé kely ér tel me zé sé vel száll vi tá ba.

A drá mai ha gyo mány ki ját szat lan ré te gei nek meg moz ga tá sa – egy-egy si ke rült
kor tár si a sí tás – a szín ház ren de ző ká non ala kí tá si jo gá nak a gya kor lá sa. Az új for mák
te rem té se min dig a meg lé vő for mák kö zé író dik be, azok kal szem ben vég re haj tott
tett ként – törésként – vagy azok ból felis mert le he tő ség ként – organikusan. Szé kely
pá lyá ján mind ket tő re ta lál ha tó pél da: Füst mi lán nak a ká non ba va ló beeme lé sé hez
bi zo nyos szem pont ból át kel lett for mál ni a szí né szi test ről és a szí né szi mun ká ról
(in du lat ról, a já ték in ten zi tá sá ról, a bel ső mo no lóg sze re pé ről) val lott szín há zi elő -
fel te vé se ket. Füst drá má ja kü lön le ges, egy szer re fi zi kai és men tá lis kon cent rá ciót
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igé nyel – ezek meg te rem té sé hez nem vol tak meg a rendezők esz kö zei. nem a szí -
né szek kon dí ció ja vagy szel le mi ké pes sé gei nem bír ták el a Boldogtalanok in ten zi -
tá sát, ha nem a ren de zők nem vol tak bir to ká ban azok nak az ér tel me zői esz kö zök -
nek, ame lyek elő se gí tet ték vol na az in du la tok ta go lá sát, a fi gu rák és prob lé máik
vi lá gos ar ti ku lá lá sát. Füst, a fen teb bi hei ner mül ler-i dé zet szel le mé ben, olyan drá -
mát írt, amit az 1920-as évek szín há zá ban még nem le he tett meg csi nál ni. A lé lek -
ta ni rea liz mus lét re jöt te nem füg get le nít he tő az olyan da ra bok kal va ló fog lal ko zás -
tól, mint a Boldogtalanok vagy aMacskajáték. ezek a szö ve gek szin te ki pro vo kál ták
az eze ken az ol da la kon kör vo na la zott, szisz te ma ti kus ér tel me zés tech ni kát.

Füst (vagy ör kény) drá mái tö ré sek vol tak a ma gyar ká non ban. A raj tuk ki kí sér -
le te zett szö veg gya kor la tok meg nyi tot ták az utat szá mos, már ka no ni zált, ha gyo -
má nyo san rög zült ér tel mek kel ter helt drá mák új raol va sá sá hoz, fel fris sí té sé hez –
azaz a ká non or ga ni kus vál to zá sá hoz. ez Szé kely pá lyá ján ta lán legerő tel je seb ben
a mo lière-(új ra)ér tel me zé sek ben tör tént meg: a Füst- és ör kény-drá má kon ki kí sér -
le te zett ér tel me zői fo gá sok nak a Mizantrópon és a DonJuanon va ló al kal ma zá sa
for ra dal ma sí tot ta ezek nek a klasszi ku sok nak a ját szá si ha gyo má nyát.

Kül föl di al ko tók új ra fel fe de zé se, ka no ni kus po zí cióik új ra defi ni á lá sa ál ta lá ban
egy-egy új for dí tás lét re jöt tét is meg kí ván ja. Az ér tel me zés re ki sebb hang súlyt fek -
te tő szín há zak szá má ra ke vés bé fon tos a friss, kor tár si szö veg mi nő ség – sőt, gyak -
ran ép pen az ad ja ezek nek az előadá sok nak a za ma tát, hogy mu zeá lis, csen gő-bon -
gó szö veg monst ru mo kat dek la mál nak a szí né szek. nem vé let len, hogy ezek a
szín há zak ön ma gu kat a megőr zés és a hű ség in téz mé nyei nek te kin tik. Szé kely nél
azért van szük ség az új for dí tá sok ra, hogy az „ere de ti” – an gol, né met, fran cia, cseh,
orosz stb. – szö veg mi nél „iga zibb”, „hű sé ge sebb” tol má cso lás ban han goz zék el a
szín pa don, ha nem azért, mert fel té te le zi: a kor társ for dí tás az ér tel me zés szá má ra
tá ga sabb moz gás te ret biz to sít azál tal, hogy nem gá tol ja a szö veg ol va sá sát és mon -
dá sát arc hai zá ló vagy „túl be szélt”, a dik ció fenn költ sé gét az ak ció ro vá sá ra meg te -
rem tő ki fe je zé sek kel, mon dat fu ta mok kal.

≠

Szé kely Gá bor leír ha tat lan csa ló dás sal vet te tu do má sul, hogy az osz tá lyunk ban sen -
ki sem be szél oro szul vagy va la me lyik szláv nyel ven, fran ciául is csak ke ve sen és
gyen gén, né me tül pe dig csak egyi künk. Sür get te, hogy mi nél ha ma rabb ke res sünk
dra ma tur go kat ma gunk mel lé, akik be szé lik ezek nek a nyel vek nek va la me lyi két.
Bár mi lyen nem ma gyar szín da rab bal fog lal koz tunk is, ma gá tól ér te tő dő nek te kin -
tet te, hogy a kur rens ma gyar vál to zat mel lett néz zük az ere de tit (és az összes meg -
lé vő ma gyar pél dányt), s nem győz te fel hív ni fi gyel mün ket ar ra, mi fé le té ve dés ben
tar tot ták „sze gény Illyés Gyu la vá sá ri ko mé diás mo lière- for dí tá sai”. Rend kí vü li ér -
dek lő dés sel jegy ze tel te ma gá nak, ha a legap róbb el té rés re is fel hív tuk a fi gyel mét;
egy-egy ak tí vabb ige, ha tá ro zot tabb szán dé kot eláru ló mon dat, egy ért he tőbb (gaz -
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da gabb kon no tá ci ó jú vagy a sze rep lő ről árul ko dóbb) ha son lat vagy me ta fo ra ha tal -
mas je len tő ség re tett szert.

A szo ros ol va sás gya kor la tai sze rint a legap róbb nyo mot sem sza bad le be csül ni;
bár mi ér té kes le het, ami elő se gí ti az an ta go niz mu sok fel fe de zé sét, bár mi, ami ár -
nyal ja egy-egy ese mény okait, egy-egy szán dék szü le té sét, a cse lek mény le fo lyá sát.

A szö veg éppúgy fo lya ma tos ala ku lás ban van a ve le va ló fog lal ko zás meg kez dé -
sé től fog va, mint az ér tel me zés. A szö veg nyers anyag. ha a drá ma ér tel mé nek tel -
je sebb meg nyi lat ko zá sá hoz ar ra van szük ség, hogy bi zo nyos is mét lé sek ki ma rad ja -
nak, hogy egy-egy meg szó la lás kur tább le gyen, egy-egy jel ző ha tá ro zot tabb, ak kor
be kell avat koz ni. A ren de zői pél dány az ol va só pró ba előt ti el ké szí té se en nek csak
az el ső lé pé se. A dra ma turg gal és a for dí tó val va ló ak ku rá tus, mon dat ról mon dat ra
ha la dó mun ka elő ze te sen meg tisz tít ja a szö ve get a sal lan gok tól, s csak olyan mon -
da to kat hagy ben ne a szö veg könyv ben, me lyek nek pon tos funk ció juk van.

A szö veg könyv vég le ges for má ját a szí né szek kel va ló mun ká val nye ri el. Ahogy
az ér tel me zés kon zisz ten ciá ja, úgy a szö veg könyv is csak pro vi zó ri kus. Szé kely sokat
em le ge tett im pe ra tí vu sza, hogy a szí nész csakis olyan mon da tot mond jon el, amit
a fi gu ra el akar mon da ni. Az ér tel me zés nél kü li, üres mon dat szín há zi ér te lem ben
ér ték te len. A szín ház szu ve re ni tá sa mú lik azon, hogy a mon da tok ne önér té kük
miatt – arc hai kus szép sé gük, mu zeá lis-i ro da lom tör té ne ti je len tő sé gük – han goz za -
nak el. Fe les le ges az a mon dat, amit a – szö veg ből az előadás szá má ra lét re ho zott
– tör té net „igaz ság ke re ső lo gi ká ja” nem kény sze rít ki a szö veg mon dó ból. A ren de -
zői ér tel me zés és a szí né szi megér tés te rem tik meg a mon da tok re le van ciá ját.

min den elem zett drá má val exp li cit szö veg mun kát kel lett vé gez nünk. Az Ivanov
és a Boldogtalanok ese té ben csak egy-egy je le net szö ve gét kel lett a ma gunk ké pére
for mál nunk. Ké sőbb Szé kely egész szö veg köny ve ket várt el. Utób bi nem csak a
mennyi sé get te kint ve kü lön bö zik az előb bi feladat tól. meg le het, hogy egy-egy mon -
dat tól túl be szélt nek tű nik a je le net, mert a mon dat sem mi fé le ak ti vi tást nem irá -
nyoz elő, s nem tar tal maz új in for má ciót sem, mégis meg kell tar ta ni, mert né hány
tu cat ol dal lal ké sőbb az ép pen ab ban a mon dat ban fel vá zolt mo tí vum – egy ha son -
lat vagy me ta fo ra – vissza tér. ha ilyen mon da tot hú zunk, le het, hogy a je le net rit -
mu sán nye rünk, de a drá ma mé lyebb ko hé zió ját – amely a bo nyo lult ság nak, a szer -
ve zett ség nek, vég ered mény ben: a je len tés te rem tés nek ta lán még je len tő sebb
di men zió ja – fel sért jük.

Szé kely Gá bor a pél dányt el(ő)ké szí tő gya kor la tai el ső sor ban egy olyan szö veg
lét re ho zá sá ra irá nyul nak, amely az aktívvagyaktívvátehetőmondatok le het sé ges
ma xi mu mát tar tal maz za. Az ak tív mon dat olyan ki je len tés, amellyel a fi gu rá nak
konk rét, a dia ló gus ki me ne te lét be fo lyá so ló – hang vé te lét vagy té má ját mó do sí tó
– szán dé ka van. Ak tív mon dat le het reak ció is – ahogy Ivanov parexcellence ak tív
mon da ta, a „hall gass, te zsi dó!” is ri poszt. mi nél in kább el tér a be szél ge tés ad di gi
lo gi ká já tól egy-egy mon dat, mi nél meg le pe tés sze rűbb, ki szá mít ha tat la nabb, mi nél
na gyobb ha tást tesz a má sik be szé lő re – sze ren csés eset ben még a mon da tot ki -
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mon dó fi gu rá ra is (mint Iva nov ra sa ját zsi dó zá sa) –, an nál si ke rül tebb. egy-egy mon -
da tot ak tív vá te het egy, a be szél ge tés be be ve ze tett va do natúj in for má ció, de el kép -
zel he tő olyan ak tív mon dat is, amely (a szó ha gyo má nyos ér tel mé ben) sem mi fé le
in for má ciót nem hor doz, pusz tán szán dé kot, ele mi aka ra tot je löl. A le zsi dó zás nem
in for má ció, ha nem per for ma tív ér té ke miatt ak tív (a cse lek mény ele jén több ször is
szó ba ke rül An na szár ma zá sa). Ivanov a mon dat ki mon dá sá val olyan em ber ként
mu tat ko zik meg, ami lyen nek An na még so ha sem lát ta. Jel zi a mon dat tal, hogy a
ket te jük kap cso la ta vissza von ha tat la nul meg vál to zott. A le zsi dó zás sal Ivanov fel -
mond ja ket te jük szö vet sé gét.

≠

Ami kor be já ra to sak let tünk a la ká sá ra, ki de rült, hogy Szé kely az összes ál ta la elem -
zett da rab hoz őrü le tes mennyi sé gű és mély sé gű hát tér ta nul mányt hal mo zott fel.
ma ga a tény nem le pett meg ben nün ket, de a hát tér anyag-fel hal mo zás szisz te ma -
ti kus sá gá tól elállt a lé leg ze tünk. mint ha a drá mák ér tel me zé sé hez a tel jes nyu ga ti
mű velt sé get moz gó sí ta ni kel le ne. mint ha a szö ve gek ben meg je le nő összes in for -
má ció hor do zó – egy kü lö nös táj szó lás ra uta ló jel ző, misz ti kus al ta tó dal, inst ruk ció -
ban em lí tett ru ha da rab vagy en te ri őr le í rás (egy gesz te nye fa asz tal, mi nu ció zu san
dí szí tett klasszi cis ta bu doár, egye dien csip ké zett füg göny) – csakis azál tal vol na
meg szó lal tat ha tó vagy azál tal te het ne szert je len tés re, hogy az ér tel me ző fel ku tat -
ja az ere de tét, be tá jol ja, el he lye zi a több ezer éves eu ró pai ha gyo mány ban. A drá -
mák nem sza kít ha tók ki a múlt ból, a tör té ne lem ből, a kul tú rá ból. Könyv tá rá nak és
kép ző mű vé sze ti al bum gyűj te mé nyé nek el kép zel he tő egy olyan áb rá ja, amely cso -
mó pon tok nak a Boldogtalanokat, a Macskajátékot, a Catullust, a DonJuant és a töb -
bi drá mát – Szé kely ész já rá sá nak pil lé reit – te kin ti, s min den egye bet – a Fran cis
Ba con-al bum tól Bul ga kov re gé nyeiig, a ba rokk hautecouture-t be mu ta tó vá lo ga tás -
tól plu tar kho szig, az itá liai vá ros épí té szet től a pro van szál lí ráig – ezek kö ré cso por -
to sít va, há ló zat sze rűen ren dez el. ez a kü lön le ge sen rend sze re zett mű velt ség esz -
mény az elem zé se ken ke resz tül van kiala kít va, sze mé lyes sé szűr ve – és hasz ná lat ban
tart va. ez egyút tal azt is je len ti, hogy egy-egy drá ma kö rül ta po ga tá sát nem az iro -
da lom el mé let vagy iro da lom tör té net esz kö zei vel, ha nem az eu ró pai ká non leg na -
gyobb mes te rei vel va ló pár be széd del, az eu ró pai kul tú ra csúcs tel je sít mé nyein csi -
szolt szen zi bi li tás sal tart ja vég re hajt ha tó nak.

A hát tér ta nul má nyok sze re pé nek megér té sé hez tud ni kell, hogy Szé kely sze rint
ren de zők nek egy évad ban leg fel jebb két előadást ér de mes ren dez niük. (há rom, plá -
ne négy előadás Szé kely sze rint „hab zso lás”.) nem csak azért, mert el kép zel he tet -
len nek tart ja, hogy bár ki men tá li san vagy fi zi ka i lag ké pes le gyen né hány hó na pon
be lül há rom-négy pró ba fo lya mat tel jes erő be do bás sal va ló vé gig csi ná lá sá ra. nem is
csak azért, mert az ala nyi kér de zés meg kí ván ja, hogy a ren de ző ön ma gá val és a vi -
lág gal kap cso lat ban új meg új kar di ná lis kér dé se ket és va ló di má niá kat kris tá lyo sít -
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son ki, ame lye ket, ha si ke rült egy előadás sal va ló ban ki me rí te ni, tény le ge sen vé gig -
gon dol ni, ak kor ab ban a gon do lat kör ben – legalábbis egy ideig – egy sze rűen nem
me rül fel több lé nyeg be vá gó kér dés. De azért sem ér de mes há rom, plá ne négy
előadást ren dez ni, mert Szé kely sze rint egy évad egy sze rűen nem szol gál tat elég
időt ar ra, hogy va la ki ennyi szö veg gel és szer ző vel el mé lyül ten tud jon fog lal koz ni.
egy drá má nak a fel tér ké pe zé se olyan ta lál ko zás le he tő sé ge, ami ab ban a né hány hó -
nap ban a ren de ző egész éle té re ki ter jed. A drá má ban ki kris tá lyo sí tott gon do lat
mind tel je sebb meg fo gal ma zá sa, a rész le tek fel fe de zé se és ap ró lé kos összeál lí tá sa
a drá ma vi lá gá hoz tar to zó horizontálisinformációkat (a szö veg in for má ció hor do -
zói nak rész le tes fel tér ké pe zé se, a má ra el hal vá nyult ha gyo mány ré te gek vissza bon -
tá sa), va la mint a drá ma szín há zi ha tás tör té ne té hez tar to zó vertikálisinformációkat
(kik ját szot ták, hány szor és hol; mit je lent a ma gyar szín ház tör té net ben, mi a szim -
bo li kus je len tő sé ge) egyaránt meg kí ván ja. Csak ezek is me re té ben le het sé ges valóban
vé gig gon dol ni, hogy egyál ta lán mi lyen kér dé sek kel kö ze lít he tő meg az a szö veg.15

en nek ér tel mé ben min den, ami a drá ma megér té sét elő se gí ti, min den, ami a
dráma kö ré még több meg kö ze lí tés mó dot, irányt, prob lé ma le he tő sé get raj zol fel,
min den, ami komp le xeb bé te szi a szö ve get – le gyen az élet raj zi tény, egy élet mű
má sik, az elem zett szö veg hez la zán kap cso ló dó da rab ja (akár csak egy vers sor) vagy
a drá ma sa já tos szín há zi tör té ne te (hol, kik ját szot ták, mi lyen ér tel me zés ben, mi -
lyen si ker rel) –, ér té kes. A szín ház ren de ző nem a kul tu rá lis vagy a szín há zi ha gyo -
mány tól el zár tan, azaz nemszolipszisztikusan dol go zik. egyaránt ré sze az eu ró pai
és ma gyar ha gyo mány kö zös ség nek. eb ben a ha gyo mány kö zös ség ben ren de zők, drá -
ma írók, szí né szek, for dí tók és dísz let ter ve zők együtt mun kál kod nak azon, hogy
egy-egy gon do la tot – fér fi és nő ele mi vi szo nyát, az em ber gyű lö le tet, az is ten kí sér -
tést, a ha lál fé lel met, a szám űze tést, a ha ta lo mért va ló har cot, a vi lág meg job bí tá sá -
ba ve tett hi tet és így to vább – mi nél tel je seb ben, mi nél ki me rí tőb ben, drá ma i ab -
ban, átél he tőb ben fo gal maz za nak meg. ha a ren de ző egy ilyen, tá gan ér tett
ha gyo mány kö zös ség nek a tag ja, evi dens szá má ra, hogy egy-egy ér tel me zés lét re ho -
zá sa kor ugyanazondolgozik,demásképp, mint Szta nyisz lavsz kij és Cse hov, Füst
milán és Bul ga kov, ör kény Ist ván és ma jor Ta más. ha a megér tés szín há zá nak van
eti ká ja, ak kor ta lán a má sik ra va ló nyi tott ság ban és a nyi tott ság fenn tar tá sá ban, a
ha gyo mány tu do má sul vé te lé ben és ál lan dó vi ta part ner ként va ló el fo ga dá sá ban –
oly kor sze líd gúnnyal, más kor szót lan elis me rés sel –, azaz az el szi ge telt, ma gá nyos,
szo lip szisz ti kus mun ká ba fe led ke zés el ke rü lé se ér de ké ben tett lé pé sek so ro za ta -
ként le het ne meg ra gad ni, amely a szín ház ra mint az igaz ság- és a tu dás kö zös ke -
re sé sé nek az in téz mé nyé re te kint.
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15 minden nek pá rat la nul gaz dag leírá sát ad ja Du ró Győ ző a Bul ga kov Menekülés cí mű drá má já nak
elő ké szí tő fo lya ma tát össze fog la ló írá sá ban: „ezek az em be rek ál maim ban szü let tek…”. Bul ga -
kov Menekülésé nek fi lo ló gi ai prob lé mái. Színház, 1985. feb ruár. 29–35.



A BOL DOG TA LAN OK-GYA KOR LA TOK
Ami kor az el ső sze mesz ter har ma dik hó nap já nak ele jén a Boldogtalanokkal kez -
dünk fog lal koz ni, Szé kely a szo ká sos map pák mel lett egy új, az elő zőek nél lé nye ge -
sen tö möt tebb map pát is ma gá val ho zott. Ben ne anya gok Füst mi lán ról, fény má so -
la tok a Füst-nap ló ból, az ere de ti új ság cikk, amely ből a szer ző sa ját be val lá sa sze rint
a da ra bot ír ta, Füst egyik re gé nye, ta lán az Advent, fo tók a hú szas évek Bu da pest -
jé ről, la ká sok ról, ru hák ról, né hány Füst mi lán- vers és -le vél, az 1982-es előadás (Ka -
to na) tö mött mű sor fü ze te, lát vány raj zok. Szétosz tot ta. néz tük. Szé kely Füst mi lán -
ról me sélt.

érez tük, hogy a Boldogtalanokat kon tex tua li zá ló anek do ták, nap ló rész le tek, fo -
tók va la mi lyen bo nyo lult, szá munk ra is me ret len szem pont ból a szö veg ér tel me zés -
hez kap cso lód nak, de egyelő re csak ta lál gat tuk, mik le het nek ezek a szem pon tok.
A gya kor lat új.

A két hó nap nyi Ivanov- gya kor la to zás so rán né mi jár tas ság ra tet tünk szert az egy -
ol da las tör té net írá sok te rén. né há nyunk nak – e so rok író já nak nem – si ke rült el fo -
gad ha tóan el ké szí te nie a ma ga egy ol da lát. Köz ben meg ren de zen dő je le ne te ket vá -
lasz tot tunk az Ivanov har ma dik fel vo ná sá ból. Az Ivanov vé gig kí sér te az el ső
sze mesz tert: a Boldogtalanokkal va ló fog lal ko zás el ső hó nap já nak a vé gén, de cem -
ber ele jén el kezd tük pró bál ni a ki vá lasz tott je le ne te ket.

A Boldogtalanok elem zé se so rán ha mar vi lá gos sá vált, hogy ugyanazok az ér tel -
me zői fo gá sok még két, idő ben és stí lus ban egy más hoz meg le he tő sen kö zel ál ló
szö veg ese té ben sem ér vé nye sít he tők. A Boldogtalanok elem zé se bor zasz tóan ne -
héz volt, sok kal ne he zebb, mint az Ivanové, an nak el le né re, hogy az utób bi elem zé -
sé nek meg kez dé se kor még az zal sem vol tunk tisz tá ban, hogy mi fé le lé pé se ket kel -
le ne meg ten nünk a si ker ér de ké ben. en nek oka el ső sor ban a két szö veg
megal ko tott sá gá nak kü lön bö ző sé gé ben van, a ka rak te rek ugyanis Füst ese té ben
komp le xeb ben, szer teága zóbb an ta go niz mu sok ból van nak megépít ve.

Az elő ző gya kor lat sor ral el len tét ben Szé kely kez det ben ki sem ad ta feladat ként,
hogy tör té ne tet ír junk a Boldogtalanokból. Fon tos nak tar tot ta, hogy előbb fel fe dez -
zük a szö veg össze te vőit: rá lás sunk a bo nyo lult ré teg zett ség re. egyál ta lán, le gyen
időnk fel fe dez ni a szö veg be rej tett titkokat. mi nél több tit kot tud tunk titokként
megfogalmazni – te hát még nem fel fed ve mind azt, amit az egyes sze rep lők el rej te -
nek vagy el ha zud nak egy más elől (le gyen az szán dék, szim pá tia vagy el len szenv, ne -
tán múlt be li ese mény) –, an nál vi lá go sab bá vált, mi ből fa kad a za va runk. A Boldog-
talanoknak még lát szó lag sincs eredeti,egészlegeséslineáristörténete. Füst tit ko ló zó
ka rak te rei csak nyo mo kat bo csá ta nak az ér tel me ző ren del ke zé sé re. mi nél több nyo -
mot fe de zünk fel, an nál gaz da gabb lesz az elem zé sünk. hogy me lyik nyom pon to -
san minek – mi lyen tör té net nek, mi lyen ha zug ság nak vagy ér ze lem nek – anyoma,
az ér tel me ző mun ká já tól függ. Azaz at tól, hogy mit – mi lyen ese mény sort – tud
egy-egy nyom mö gé épí te ni.
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A KAN TI NOS NÉ TÖR TÉ NE TE
Az el ső feladat: ír juk meg húber és a kan ti nos né vi szo nyá nak a tör té ne tét. A kan -
ti nos nét hú ber né em lí ti Ró zá nak a da rab nyi tó je le ne té ben: ar ra cé loz, hogy húber
ka to na ko rá ban – a da rab cse lek mé nye előtt egy bő év ti zed del – te her be ej tet te az
il le tőt, majd dur ván el vág ta a vi szonyt, ami nek kö vet kez té ben a kan ti nos né ön gyil -
kos lett. Ró zát sok kol ja, hogy – ezek sze rint – húber ke zé hez vér ta pad. A kan ti -
nos né „az el ső”. hiá ba val lat ja hú bert az el ső fel vo nás be li ha tal mas du et tük ben,
a fér fi há rít ja a kér dé se ket:

RÓ zA miat tad ön gyil kos lett egy lány.
húBeR (Ránéz,bosszankodva) már fe cse gett?
RÓ zA (Ingerülten) Igaz vagy nem igaz?
húBeR nem tu dom. (Szünet.)
RÓ zA nem bí rom. Te nem vagy em ber.
húBeR hát ak kor…
RÓ zA men jek el?
húBeR én nem tu dom.

A kan ti nos nét ezután ki zá ró lag hú ber né ne ve zi meg köz vet le nül. no ha ki le het kö -
vet kez tet ni vil mos sza vai ból, hogy bi zo nyá ra rá gon dol, el kép zel he tő olyan elem -
zés is, amely eli mi nál ja a kan ti nos nét, hú ber né fan tá zia szü le mé nyé nek bé lye gez ve.
(Sem Ró za, sem vil mos nem ne ve zi meg, úgy hogy el kép zel he tő va la mi lyen fél reér -
tés is ket te jük kö zött. en nek el le né re ér de mes ra gasz kod ni a kan ti nos né hez mint
nyom hoz, mert húber uta lá sai csak raj ta ke resz tül konk re ti zál ha tóak. ne he zen el -
kép zel he tő – no ha nem ki zár ha tó –, hogy len ne még egy nő, aki húber miatt lett
ön gyil kos. De, mint hogy er ről a nő ről sem mit nem tu dunk, egy ilyen elem zés – re fe -
 ren cia hí ján – abszt rak tabb vol na, mint a kan ti nos né hez ra gasz ko dó.)

A kan ti nos né kö vet ke ző em lí té sé re a har ma dik fel vo ná sig kell vár ni. ez a pár be -
széd azt kö ve tően zaj lik le Beck dok tor és húber kö zött, hogy a már hú be rék nél
élő vil ma el kí sé ri a húber ál tal dur ván megalá zott, Beck ál tal szi mu lá lá son ka pott,
össze tört hú ber nét (akit leg kö ze lebb a fel vo nás vé gén, si ke res ön gyil kos sá gi kí sér -
le te vég re haj tá sa kor lá tunk vi szont):

húBeR (Fáradtan) így van ez, ba rá tom.
[A le bu kás után hisz té ri kus ro ha mot ka pó – szi mu lá ló? – hú ber né re ér ti.]

BeCK nem hit tem vol na.
húBeR és ez még nem min den.
BeCK ho gyan?
húBeR van még va la mi, amit nem tudsz. ve lem ne kezdj. (Mélyetsóhajt)
BeCK Azért dol goz hatsz…
húBeR nem dol go zom.
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BeCK Szó val nem vál la lod…
[Beck a da rab ele jén lap ala pí tá si terv vel ke res te meg a nyom dász ként dol -
go zó, de egy kor böl csész kar rier ről ál mo dó, va la ha könyv moly hú bert.]

húBeR Itt megál la pod tam. nem aka rok mást.
[A lap ala pí tás ki tö ré si le he tő sé get je len tett vol na.]

BeCK miért nem nő sülsz meg?
húBeR (Fáradtanmosolyog) már akar tam egy szer.
BeCK Anyád már el be szél te…

[Beck és hú ber né a má so dik fel vo nás ban együtt tá voz tak. ez az „el be szé -
lés” fel te he tő leg ek kor, a szí nen kí vül tör tént.]

húBeR már el be szél te? Utá nam jött és ba rát ság ba ke ve re dett a ház mes ter rel.
[Azaz Sir má val. Ró za – ál lí tá sa sze rint – hó na po kon ke resz tül volt Sir ma
sze re tő je, hogy a lak díj hát rá lék el le né re Sir ma ne la kol tas sa ki Ró zát és hú -
bert. Sir ma a nő ér ve lé sei ben egy szer re vád, ön saj ná lat és fe nye ge tés. ezért
ar ra, hogy hú ber né „ba rát ság ba ke ve re dett” Sir má val, húber nem csak azért
ér zé keny, mert any ja fel akar ja tér ké pez ni az éle te min den szeg le tét (vizs -
lat, ku tat az éle tem ben…), de azért is, mert Sir ma sze mé lyé ben az el len -
ség gel cim bo rál.]

BeCK Túl tra gi ku san fo god fel.
húBeR (Fáradtan) nem eről kö döm már… So ha sem volt sze ren csém.

A kan ti nos né- tör té net nyo mai nak elem zé se előtt tér jünk vissza a Boldogtalanok
ele jé hez. Füst már az in dí tás sal is egy kü lön le ge sen za va ros statusquót, át te kint -
he tet len vi szo nyo kat és el lent mon dá sos fi gu rá kat ál lít az elem ző elé: ki be szé let len,
a múlt ból örö költ két sé ge ket és szo ron gá so kat, el hall ga tott tit ko kat stb. ép pen ezért
a tör té net tu laj don kép pe ni kez de te ki je löl he tet len: más hol in dul húber, más hol Ró -
za, megint más hol hú ber né, Sir ma vagy vil ma szá má ra. Az Ivanovval vagy a Don
Juannal szem ben a Boldogtalanokról nem ad ha tó zárt, to ta li zá ló ol va sat. A fi gu rák
majd mindegyi ké nek pri vát an ta go niz mu sai van nak. ezek nem egyet len ve zér alak
kö ré ren de ződ nek cent rá li san, ha nem za va ros há ló zat ként áll nak előt tünk. Az el -
len té tek nagy ré sze már a cse lek mény kez de te kor is tart va la hol. A fi gu rák hely ze -
tük ről és a töb biek szán dé kai ról kü lön bö ző tu dás sal, el té rő in for má ciók kal vagy té -
vin for má ci ók kal ren del kez nek: húber nem tud hat ja, mi tör tént Sir ma és Ró za kö zött
a múlt ban, ahogy azt sem, hogy vil ma és Ró za kö zött mi lyen vi szony van; Ró zá nak
fo gal ma sincs, mi lyen volt húber vi szo nya any já val és a csa lád já val, vagy ki cso da
Beck és Ró zsi (utób bit – húber hú gát – vil mos egy újabb sze re tő jé nek né zi); vil ma
és Sir ma csak annyit tud húber és Ró za vi szo nyá ról, amennyit egyi kük-má si kuk
elárult ne kik stb. A fi gu rák kö zött so ro za to san el csú szó, a má sik tet tei és szán dé -
kai után ta po ga tó zó, azo kat ta lál ga tó an ta go niz mu sok jön nek lét re.

A fi gu rák meg te rem té se csak mé lyen a drá ma cse lek mé nye elé vissza nyúl va vé -
gez he tő el: húber ese té ben a gye rek ko ri trau má kig, az any já hoz va ló gyű löl kö dő,
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szé gyen te li ra gasz ko dá sig és az any ja ön zé se fe lett ér zett ne hez te lé sig; Ró za ese té -
ben legalábbis a hú ber rel va ló há rom év vel ko ráb bi megis mer ke dé sig (bár a ne mes -
vá ral jai Gyar ma ky ve ze ték név – ha igaz – ko moly, a hú be ré ké hez mér he tő dek -
lasszá ló dást sej tet). vil ma, hú ber né, plá ne Sir ma vagy Beck ese té ben a cse lek mény
szem pont já ból sok kal ke ve sebb tör té net nyo mot ta lá lunk – az ő múlt juk in kább Ró -
za vagy húber vi szo nyá ban re le váns.

A múlt ba ga ba lyo dás el ke rü lé se vé gett ér de mes a tör té ne tet a cse lek mény kez -
de tén in dí ta ni. A Boldogtalanokhú ber né megér ke zé sé vel ve szi kez de tét. Az asszony
in du ká tor ként mű kö dik: Ró zá val va ló nyi tó je le ne tük bra vú ros nyom-sok szo ro zás.
Szá mos hú ber ről szó ló anek do ta-kez de ményt ül tet, mintegy mel lé ke sen, Ró za fü -
lé be. A nyi tó je le net kü lön le ges sé gét az ad ja, hogy az ér tel me ző éppolyan ke ve set
tud a nyo mok ere de té ről, hi te les sé gé ről vagy je len té sé ről, mint Ró za (akit az öreg -
asszony na gyon rafi nál tan igyek szik ma ni pu lál ni ezek kel a nyo mok kal). hú ber né
lá to ga tá sa in du kál ja egy fe lől Ró za el ha tá ro zá sát, ne ve ze te sen vil ma be köl töz te té -
sét, más fe lől húber – Ró za elől is el zárt – múlt já nak fel sza ka dá sát (Ró za hat ha tós
köz re mű kö dé sé vel, a nő so ro za tos – ezt megelő zően pél dát lan – fag ga tó zá sá val
[mondd, mi lyen em ber volt az apád?, vol tál te bün tet ve? stb.]).

A kan ti nos né- tör té net kez det ben csak egy az anek do ták, a le het sé ges nyo mok
kö zül. Ró zát a ve le va ló szem be sü lés ráéb resz ti, hogy tu laj don kép pen sem mit sem
tud húber múlt já ról. egyál ta lán mi lyen em ber vagy te?, kér de zi új ra meg új ra. húber
ter mé sze te sen na gyon jól tud ja, mi fé le ese mé nyek es tek meg ve le (no ha le het sé ges
olyan ér tel me zés is, ami el hi szi, hogy vil mos tá jé ko zat lan a kan ti nos né sor sát il le -
tően), de éle tét ép pen úgy ren dez te be, hogy le he tő ség sze rint ezek re egyál ta lán ne
kell jen gon dol nia. A kan ti nos né- tör té net a Boldogtalanok „ma de lei ne-sü te mé nye”
(proust). neu ral gi kus, meg ne vez he tet len, til tott jel kép pé te szi a ró la va ló hall ga tás.
Sen ki, még húber sem ne ve zi meg. min den érin tett ba bo ná san ir tó zik tő le. Kerülgetik.
De Beck és any ja elő buk ka ná sa a múlt ból, Ró za is mé telt fag ga tó zá sai, ez a való ban
rob ba ná sig fe szült hely zet rá kény sze rí ti, hogy új ra meg új ra felidéz ze ma gá ban a
múlt ját. A Beck kel va ló pár be széd ben sem mi sem in do kol ja a kan ti nos né érin tő le -
ges megem lí té sét, ha csak az nem, hogy húber esze a na pok ban má son sem jár, mint
a je len és a múlt ana ló giá ba ál lí tá sán. (még ha ez csak a nyo mok ból kö vet kez tet he -
tő is ki.) A je len le gi rob ba nás kö ze li hely zet az ak ko ri hely ze tet idé zi: in nen a fér fi
szám ta lan szö veg kör nye zet ben elis mé telt bo rú lá tá sa: „So ha sem volt sze ren csém.”

húber – a ma ga sa já tos mód ján – ki zá ró lag Beck kel őszin te. Őt nem akar ja ma -
ni pu lál ni. ép pen emiatt a dok tor ral szem ben legerő sebb az ön saj ná la ta és a ke se -
rű sé ge. pá ros je le ne teik ke vés bé ér dek fe szí tők, mint a nők kel vagy Sir má val foly ta -
tott há bo rús di. A nyom dász ugyanis élvezi az ön saj ná la tot, s meg le he tő sen haj la mos
a ressentiment- ra. ép pen ezért tű nik ké zen fek vő nek az elem zés, mi sze rint a kan ti -
nos né Beck kel va ló, meg le he tő sen bur kolt felem le ge té se, a je len nel va ló ana ló giá -
ba ál lí tá sa azt jel zi, hogy húber szá má ra az utób bi na pok ban a sze ren csét le nül járt
nő kü lön le ges je len tő ség re tett szert.
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A kan ti nos né-tör té ne tet a ró la ér te sü lő Ró za a cse lek mény elő re ha lad tá val fe ti -
sisz ti kus több let je len tő ség gel ru ház za fel. Az anek do ta, va la mint hú ber né és Jan -
csi ka (húber és Ró za gyer me ke) ha lá la Ró za (és húber) szá má ra megelő le ge zi a
drá ma tra gi kus ki me ne te lét, vil ma ön gyil kos sá gát. A da rab ki vé te les fe szült sé ge ab -
ból fa kad, hogy mind két fő sze rep lő szin te szá mít ar ra, hogy va la mi tra gé dia még
tör tén ni fog. Bal jós la túan vár ják a be kö vet kez tét. A drá ma utol só har ma dá ban már
ez a tü rel met len, a vég ki me ne telt il le tő vá ra ko zás – nem pe dig egy más sal va ló szem -
ben ál lá suk – az alap ve tő di lem ma.

A da rab a kö vet ke ző pár be széd del zá rul:

RÓ zA (Afüggönymögénéz) A vil ma! vé ge van!
húBeR (Rögtönmegértiahelyzetet.KiegyenesedikésszembenézRózával.)
RÓ zA (Dermedtenálléserőlködvegondolkodik.Ügyetlenül) ez már a har ma dik!
húBeR (Egyszékreroskad.Szánalommal) Sze gény ke!

[ezután még a be ron tó Sir mát is tá jé koz tat ják, de ez a mi szem pon tunkból
mel lé kes.]

A kan ti nos né – az el ső ál do zat – sor sa vég zet sze rűen író dik rá hú ber re. Ró za szá -
má ra a kan ti nos né ön gyil kos sá ga volt a fér fi ős bű ne. A nő eb be a vég zet sze rű ség -
be ka pasz ko dik an nak ér de ké ben, hogy a hely zet esz ka lá ló dá sá ban va ló sa ját fe le -
lős sé gé től meg sza ba dul jon. (A drá ma tör té ne té ből ki kö vet kez tet he tő, hogy húber
és Ró za – amennyi ben nem íté lik mind ket tő jü ket bör tön bün te tés re – együtt ma -
rad, és húber mint há rom szo ros gyil kos fog ezen túl a vi táik ban fel tűn ni.) hú ber né
és vil ma ön gyil kos sá ga ugyan bő sé ge sen ma gya ráz ha tó hú be ren kí vü li in do kok kal
is (töb bek kö zött Ró za hat ha tós köz re mű kö dé sé vel), mégis a fér fi ön saj nál ta tó haj -
lan dó sá ga ar ra, hogy a fe le lős sé get az el len sé ges vi lág ra há rít sa, ar ra en ged kö vet -
kez tet ni, hogy vil ma ön gyil kos sá ga szá má ra is „a har ma dik” lesz. ele ve el ren delt
bal sze ren csé jé nek bi zony sá ga. újabb ön fel men tő érv: nem ér de mes sem mi be sem
kez de nie, mert ami hez csak hoz zá nyúl, az ment he tet le nül el pusz tul.

A nyo mok és előz mé nyek – a cse lek mény so rán fel tá ru ló múlt – ki zá ró lag a sze -
rep lők tu da tá ban lé tez nek. eh hez a tu dat hoz az ér tel me ző csak a tet teik és sza vaik
ér tel me zé se ré vén fér het hoz zá. A múlt ba tar tó nyo mok fel fej té se, kö ve té se, konk -
rét tör té net tel va ló meg töl té se éppolyan elen ged he tet len a Boldogtalanok fi gu rá i -
nak plasz ti kus megal ko tá sá hoz, mint az Ivanov- gya kor la tok ban felis mert ele mi an -
ta go niz mu sok ki hasz ná lá sa. A kü lönb ség az, hogy a Boldogtalanok an ta go niz mu sai
sok kal in kább tit kok ra, nyo mok ra, el hall ga tá sok ra épül nek, szem ben az Ivanovnak
a di lem má kat szö veg sze rűen meg je le ní tő, a dia ló gu sok ba fű ző tech ni ká já val. Ró za,
húber vagy hú ber né va ló já ban so ha sem ar ról be szél, ami ről exp li ci te vi tat ko zik:
min dig csak uta lá sok kal, man dí ne rek ből je le ní tik meg az őket tény le ge sen fog lal -
koz ta tó prob lé má kat.
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SIR MA FE RENC, KET TÔ KÖ ZÖTT A HAR MA DIK
A Boldogtalanok elem zé se so rán ka pott má sik feladat Sir ma fi gu rá já nak elem zé se
volt. Szé kely a Sir ma kü lö nös tó nu sai ra va ló fi gye lem fel hí vás sal ele jét akar ta ven ni,
hogy a drá má nak csakis a sö tét tó nu sai ra le gyünk fo gé ko nyak. egy ilyen (tév)út az
egész elem zést a sze rel mi há rom szög me lo dra ma ti kus di men zió já ba tol ná el, s nem
hagy na te ret a sze rep lők oly kor bra vú ro san szel le mes (gú nyos, ci ni kus vagy iro ni -
kus) ri poszt jai nak, vagy a da rab elemelt, köl tői és gro teszk ké pei nek. (A Sir ma mel -
lett eze ket a di men zió kat erő sí tő fi gu rák: mi hály [öreg szol ga], a hen tes inas, az
öreg pa raszt asszony.)

Sir ma Fe renc, a hen tes-ház mes ter kü lö nös el len pont ja hú be rék sö tét tör té ne té -
nek: egy fe lől Ró za zsa ro ló ja, más fe lől Ró za esz kö ze húber zsa ro lá sá ra. Egyszerre fé -
lel me tes – hi szen ha tal mi po zí ció ban van, ál lan dóan ki la kol ta tás sal fe nye ge tő zik –
és ko mi kus – mert ret ten tően önér ze tes: nem éri be a tár sa dal mi osz tá lyá nak meg -
fe le lő nők kel; ne ki Ró za kell, akit nem egy sze rűen le fek tet ni akar: azt vár ja tő le,
hogy be lé sze res sen. A ház mes ter ki csi nyes, szá na lom ra mél tó fi gu ra, aki vel szem -
ben a dek lasszá ló dott Ró za és húber egyaránt ér vé nye sít he ti a kis pol gár ral szem -
be ni kö zös meg ve té sét. ez a meg ve tés mind ket te jük osz tály tu da tá nak az alap ja.
ezért ret te ne te sen megalá zó, hogy ki szol gál ta tot tak ne ki. más fe lől azon ban bor -
zasz tó ne héz hú ber rel szem ben ve tély tár si po zí ció ba hoz ni: Ró za és húber kö zött
hall ga tó la gos megál la po dás, hogy Sir ma nem mél tó hoz zá juk.

ez az el ső fel vo nás ból va ló je le net rész let jól mu tat ja, mi ként funk cio nál Sir ma
Ró za és húber össze tar to zá sát ki fe je ző fe lü le te ként:

[hú ber né tá vo zá sa után Ró za és húber ket tes ben ma rad tak. Ró za a Sir má hoz
me ne kü lés sel zsa rol ja, a kan ti nos né ról és múlt já ról val lat ja hú bert. Csak ké sőbb
tud juk meg, hogy már ek kor megér le lő dött az el ha tá ro zá sa, hogy be fog ja köl töz -
tet ni vil mát ma guk mel lé.]

húBeR hagyj bé kén, vagy el me gyek.
RÓ zA nem mégy el.
húBeR De hogy nem. (Indul)
RÓ zA (Felugrik,anyakábaakaszkodvahúzzavissza.Rángatja) vár a Rózsi?

[Ró zsi ki lé tét lásd fen tebb.]
húBeR (Undorral) eressz.
RÓ zA nem ereszt lek.
SIR mA Fe RenC (Magas,szőke,jámborképű,szelídember,benyitazajtón.Nevetve)

Bo csá nat. (Visszavonul.)
húBeR Gye re be, Sir ma, hadd sza ba dul jak.
SIR mA (Nyitjaazajtót)
RÓ zA ne jöj jön be, mert… (FojtogatjaagyengeHúbert)
húBeR Gye re be, meg fojt.
RÓ zA (Kiált) ne mer jen…
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SIR mA (Bejön) mi van itt? (Rózakezéhezkap.) megőrült?
RÓ zA (Lihegveegyszékbedől,Húberzsebkendőveltörliahomlokát.)
SIR mA ez a Ró za megőrült.
RÓ zA (Lihegve) meg.
SIR mA ez lesz a vé ge… (Húberhez) miért nem ha gyod ab ba…
húBeR (Felvetiafejét,merevenránéz) Fogd be a szád.
SIR mA (Meglepve) ez is bo lond.
húBeR (Ugyanúgy) Fogd be a szád.
SIR mA (Zavartan) megőrül tél?
húBeR (előrelép) Fogd be a szád!
SIR mA (Egészenzavartan) Bo lon dok kö zött csak nem ma ra dok… Fal já tok

fel egy mást! (Kimegy,becsapjaazajtót.Szünet.)
húBeR (Csendesen) Te tény leg megőrül tél.
RÓ zA meg… ha nem me gyek eh hez [Sir má hoz], aki meg be csül ne…

(mu lat sá gos és fon tos Füst szer zői uta sí tá sa: Foj to gat ja a gyenge hú bert. A je le net
mű kö dé sét el vét jük, ha nem vesszük a leg ko mo lyab ban húber fel kiál tá sát: Gye re
be, meg fojt.)

A szö veg rész let, amel lett, hogy a Sir ma–húber–Ró za há rom szö get il le tő ol va sa -
tot alá tá maszt ja, Füst dia lóg tech ni ká já nak szá mos kü lön le ges sé gét is lát ni en ge di.
A je le net részt egy mintegy öt ol da las vi ta elő zi meg. húber annyi ra el van fog lal va
any ja lá to ga tá sá val, hogy nem mé ri fel kel lő kö rül te kin tés sel Ró za ál la po tát. A Bol-
dogtalanokra ál ta lá ban jel lem ző, hogy a fi gu rá kat a má niáik tel je sen ra bul ej tik: ki -
zök kent he tet le nül mant ráz zák a má sik nak nya va lyái kat, két sé gek kel és vá dak kal
bom báz zák egy mást. más kor, mint több nyi re húber, meg rög zöt ten igye kez nek ki -
zár ni a má sik je len lé tét, egy sze rűen nem ven ni tu do mást ar ról, hogy a te rük ben va -
la ki más is tar tóz ko dik. ez a be zá ró dás, a ma gá nyos má niák ra va ló kö zös haj la muk
több nyi re kiik tat ja az em pá tiát az egy más sal va ló köz le ke dés ből.

A je le ne tek dra ma tur giá ja fo lya ma to san megis mét li a fen ti je le net sé má ját. A sze -
rep lők el ke se re dett sé gük ről, ma gá nyuk ról és te he tet len sé gük ről ti rá dáz nak. Ad dig
is mé te lik a sza vai kat, amíg annyi ra el nem kop nak, hogy már le he tet len ség ko mo -
lyan ven ni a fe nye ge té se ket. ek kor az tán csakugyan vég re hajt ják a fe nye ge tést. ezt
a sé mát kö ve ti hú ber né har ma dik és vil ma ne gye dik fel vo nás be li sor sa – mind ket -
te jük ese té ben az el ke se re dett tett le ges ség esz kö ze az ön gyil kos ság –, de a har ma -
dik fel vo nás Ró za–Sir ma- je le ne te is ha son ló utat jár be, az zal a kü lönb ség gel, hogy
Sir ma ak ko ri tet te egy performatívbeszédaktus (a fo gal mat lásd a kö vet ke ző rész -
fe je zet ben): „A la kás fel van mond va. Az én há zam ban nem lesz tek így.”

míg a je le net részt elő ké szí tő sza kasz ban Ró za fo lya ma to san az zal fe nye get te hú -
bert, hogy – amennyi ben nem bá nik ve le „ren de sen” – Sir má hoz megy, ad dig az idé -
zett rész ben húber az, aki fel mond ja a ket te jük köz ti írat lan szer ző dést (mi sze rint
a la kás ban tör tén tek csak ket te jük re tar toz ná nak), és meg nyit ja a la kást Sir ma fe lé.
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mind ket ten ki hasz nál ják Sir mát. ez a húber–Ró za pá ros ál lan dó stra té giá ja (ugyanígy
hasz nál ják vil mát is). Kap cso la tuk nyi tá sok és zá ró dá sok so ro za ta: új ra meg új ra
meg nyí lik, hogy fel fris sül jön vagy le csil la pod jon egy har ma dik fél be vo ná sá val, akit,
miu tán el vé gez te a rá ki rótt felada tot – azaz konszolidálta a pá ros egy más sal va ló
vi szo nyát, visszaál lí tot ta a húber és Ró za köz ti, min den más nál erő sebb kö te lé ket
–, ki lök nek ma guk kö zül. húber, miu tán szin te kér lel te Sir mát, hogy lép jen be, ki -
zá ró lag a „Fogd be a szád!” mon da tot is mé tel ge ti Sir má nak. Az per sze ügyet le nül
mé ri fel a hely ze tet, és ahe lyett, hogy el te rel né a pá ros fi gyel mét ar ról, hogy ép pen
a szem ta nú ja volt egy meg le he tő sen in tim ak ció nak, in kább meg pró bál be so rol ni
előbb húber mel lé („ez a Ró za megőrült”), majd ta pasz tal va, hogy ez zel mind ket -
te jük szá má ra ke zel he tet len né her ge li Ró zát, to váb bá hogy hú ber nek eszé ben sincs
szem től szem ben is elárul ni Ró zát Sir má nak (azután, hogy bein vi tál ta), in kább Ró -
za mel lé áll („miért nem ha gyod ab ba?”). ám ez zel is el vé ti a pá ros – min den zak -
la tott sá guk el le né re mély szo li da ri tá son ala pu ló – kap cso la tá nak alap tó nu sát, s csak
meg gyor sít ja húber és Ró za vi szo nyá nak a sa ját ká rá ra tör té nő kon szo li dá ló dá sát.
húber a le he tő leg pri mi tí vebb mó don, egyet len mon dat egy re na gyobb hang ere jű
szaj kó zá sá val ha mar ki pa ran csol ja. (Ami ar ra is rá vi lá gít, hogy ezek a har ma dik fél
fe lé tett nyi tá sok mi lyen mi ni má lis mér ték ben tör tén het nek meg: né ha még ar ra
sem ve szik a fá rad sá got, hogy legalább úgy te gye nek, mint hogy ha a har ma dik is
part ner vol na, em ber, nem pe dig esz köz.)

Sir ma per sze nincs annyi ra rá juk szo rul va, mint vil ma. Ben ne fel sem me rül, hogy
ön ma gá ban te gyen kárt a húber–Ró za pá ros vissza zá ró dá sa miatt. Az esz kö zei meg -
le he tő sen ki csi nye sek vil ma vagy (az egyéb ként szin tén ko mi kus alap tó nu sú) hú -
ber né esz kö zei hez ké pest. Ugyanak kor már ez a ko rai, el ső fel vo nás be li kö zös je le -
ne tük is su gall ja a drá ma maj da ni vég ki fej le tét, amit ér tel mez he tünk akár úgy is,
mint Ró za és húber kap cso la tá nak menthetetlenönmagárazárulását. Ar ra a húber–
Ró za-kap cso la tot fenn tar tó funk ció ra, amit Sir ma ki tű nően be tud töl te ni, vil ma
nem al kal mas. Az ő be köl töz te té se hely reál lít ha tat la nul fel bo rít ja Ró za és húber
kap cso la tá nak egyen sú lyát: a fér fi (tud juk meg a ne gye dik fel vo nás ban) nem is tölt
időt a két nő vel, tel je sen el sza kad tő lük. vil ma össze rop pan a ket tő- kö zött -a- har -
ma dik po zí ció já ban. A pon to san ar ti ku lált Sir ma nél kül Ró za és húber kap cso la tá -
nak na gyon lé nye ges szeg men se vesz ne el, s tu laj don kép pen a húber–Ró za–vil ma
hár mas sem len ne vi lá go san áb rá zol ha tó, hi szen nem vol na a hár ma suk nak pár da -
rab ja, el len min tá ja, mint húber–Ró za–Sir ma.

Az idé zett szö veg jól de monst rál ja, mi lyen kü lön le ges rit must ad Füst milán a
Boldogtalanok dia ló gu sai nak, s mi lyen kü lön le ge sen mó do sít ja egy-egy rit mi ku san
is mé telt mon dat ér tel mét az zal, hogy más szá já ba ad ja. A „Ró za megőrült” négy -
szer hang zik el, s a vál to zat lan mon dat min den al ka lom mal kü lön bö ző je len tést
vagy tó nust kap:

Sir máé kis pol gá ri fel há bo ro dást je lent (ezért ko mi kus); Ró záé (elő ször, Sir ma
megál la pí tá sát nyug táz va) va dál la ti dü höt és las sú felocsú dást (ez a mon dat zár ja
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le Ró za Sir ma be lép te előtt meg kez dett ak ció ját); hú be ré (miu tán hely reállt a Ró -
zá val va ló egyen súly és közösen ki dob ták Sir mát) pe dig va la mi fé le em pá tiát, a má -
sik (Ró za) lé te zé sé nek tu do má sul vé te lét. Ami kor pe dig Ró za megerő sí ti, hogy „igen,
va ló ban megőrül tem”, a mon dat már a bé ke jobb el fo ga dá sát, kettejükszövetségé-
nekhelyreállítását je len ti.

A BOL DOG TA LA NOKNYEL VI RÉ TE GEI
ej tet tem már szót a min den ke ze ügyé be ke rü lő, nyom ta tott szö ve gün ket el le pő
Szé kely-fé le beírá sok ról. Füst mi lán- kö te té nek lát vá nyos csip ké ze te azon ban bár -
me lyik szö ve gün kön túl tesz: őrü le tes je lö lé sek, nyi lak, kér dő- és fel kiál tó je lek, tem -
pó-meg je lö lé sek, egy-egy in du lat szó, alá- és át hú zá sok tar kít ják.

Szé kely év ti ze dek kel ezelőtt kez dett fog lal koz ni a Boldogtalanokkal. A je lö lé sek
el ső ré te gét ak kor raj zol ta fel. Sok kal még ma is egyetért, de min den al ka lom mal,
ami kor csak elő ve szi a szö ve get, új ré te gek kel gaz da gít ja a grafitfe lü let raj zo la tát.
ez ter mé sze te sen azt is je len ti, hogy év ti ze dek óta ugyanab ból a mag ve tő kiad ta,
hal vány kék re fa kult, 1979-es FüstMilándrámái cí mű kö tet ből dol go zik.

meg le pően ki tar tók ezek a meg sár gult, grafittal össze kar colt, vé kony la pok.
Komp lett ze nei par ti tú ra van a Füst-szö veg re raj zol va. ezt ne ha son lat ként ért sük.
A beírá sok nem a so rok kö zöt ti, lé lek ta ni-pszi cho lo gi zá ló hát tér tör té ne te ket rög zí -
tik. A Boldogtalanok szo ros ol va sá sa, mint az ilyen cél za tú té to va, ku dar cos pró bál -
ko zá saink után ki de rült, nem ar ról szól, hogy min den ho má lyos mon dat „mö gé” ki -
ta lál junk va la mi lé lek ta ni mo ti vá ciót, fel tár junk egy-egy gye rek ko ri trau mát stb.
A Boldogtalanok mon da tai, an nak el le né re, hogy ne he zen ért he tők, nem meg fej -
ten dő szim bó lu mok. nem mu tat nak va la mi fé le rej tett re fe rens fe lé. húber és Ró za
vi tái nak szá mos mon da ta ért he tet len, de az is kell, hogy ma rad jon a kül ső szem lé -
lő szá má ra. ha min den transz pa rens sé len ne sze lí dít ve, el vesz ne a kü lön le ges össze -
tar to zá suk, a sa já tos, csak egy más szá má ra ért he tő nyel vük.

Szé kely grafittal fel raj zolt par ti tú rá ja a fi gu rák nak a mon da tai kon és cse lek vé sei -
ken ke resz tül meg nyil vá ní tott szen ve dé lyeit, in ten zi tá sait, a má sik fe lé, vagy a tő le
el tar tó moz gá sai nak ál lan dóan vál to zó rit mu sát, a dia ló gus tem pó ját kot táz za le.
így a ki mon dott sza va kat na gyon pre cí zen megal ko tott he lyi ér ték kel ru ház za fel.
A maj da ni meg va ló sí tás so rán ki kí sér le te zett ak ciók nak – a szí né szi cse lek vé sek nek
– eh hez a ze nei tisz ta sá gú rit mus hoz kell majd iga zod niuk. ezek az ak ciók töl tik
meg konk rét tar ta lom mal az abszt rakt, de a szen ve dé lyek meg tör tén té nek ide jét
pon to san be tá jo ló ér tel me zést.

A har ma dik, a Boldogtalanok kap csán kiadott feladat egy-egy sza ba don vá lasz -
tott je le net kö zös, szo ros ol va sá sa volt.

ezek nek a gya kor la tok nak há la, vi lá go sab bá te he tő a drá mai vagy aktívmondat
mi ben lé te. Az ak tív mon da tot ne egy sze rűen a passzív mon dat el len té te ként gon -
dol juk el. et től még ki je löl het jük egyik szél ső ér ték ként az „ab szo lút passzív” mon -
da tot, amely, a felosz tás sze rint, a je len té sé vel tel je sen egy beeső mon dat: ilye nek
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pél dául a leíró-rá mu ta tó mon da tok. Cél juk a pusz ta in for má ció köz lés. ezek hez sem -
mi fé le több let szán dék (ma ni pu lá ció, a má sik be fo lyá so lá sá ra vagy meg té vesz té sé -
re irá nyu ló aka rat) nem tár sul. Re la tí ve passzív mon dat az olyan, re fe ren ci á lis je len -
tés sel ren del ke ző, té nye ket vagy ese mé nye ket meg je lö lő mon dat, amely hez csak
el ha nya gol ha tó mér ték ben tár sul több let szán dék. en nek meg fe le lően a re la tív ak -
tív mon dat ban már a – meg nem ne ve zett, de a mon dat be fo ga dó ja ál tal elértett –
több let szán dék do mi nál. Az ab szo lút ak tív mon dat pe dig – a ská la má sik szél ső ér -
té ke – olyan mon dat len ne, amely nek sem mi fé le in for má ció köz lő funk ció ja nincs,
nin csen re fe ren se sem, azaz nem va la mi fé le dol got je lent vagy ne vez meg, ha nem
tett ként, ak ció ként mű kö dik.

A Boldogtalanok leg ne he zeb ben ér tel mez he tő – és egy ben leg nagy sze rűbb – je -
le ne tei az zal tel nek, hogy a be fo ga dók ta lál gat ják, mi fé le hát só, meg ne ve zet len szán -
dék rej lik az ár tat lan nak – vagy nem is annyi ra ár tat lan nak – tű nő mon da tok mö -
gött. (mit akar ez zel mon da ni? mi a cél ja?)

A mon da to kat aktívvátevőmellékzöngéket ne úgy ért sük, mint ha „ki cse rél he tő”
len ne a mon dat je len té se. nem ar ról van szó, hogy a be szé lők fo lya ma to san hazu-
doznak – azaz X ese ményt vagy dol got szán dé ko san y-nak mond ják –, a be fo ga dók
pe dig ki akar ják ta lál ni, hogy y X-et vagy W-t je lent-e. A mel lék zön gék több nyi re ki -
je len tés ként nem is meg fo gal maz ha tók. ez zel ma gya ráz ha tó, hogy Szé kely Boldog-
talanok-pél dá nya nem mon da tok kal, ha nem rit mi kai je lek kel, abszt rakt tem pó meg -
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BOL DOG TA LAN OK-GYA KOR LA TOK
SCHILLING ÁRPÁD ELEMZÉSE (1996)

Fu ra vi lág ez. Itt min den ki vesz tes, és min den ki olyat ve szít el, amit meg sem szer -
zett so ha. Itt csak az al hat nyu god tan, aki hez nem kö tő dik sen ki, és aki nem kö tő dik
sen ki hez. egy ilyen em ber él ezen a föl dön: mi hály.

hú ber né já té kai az ele ve ku dar cot val lott kap cso lat te rem tés pél dá za tai. egész éle -
té ben tet sze ni akart. Kap cso la tot akart, hogy sze res sék. nem él te ki sze re tet vá gyát
az anya ság ban, hisz ott nem le he tett nő, nem él het te ki a há zas ság ban, ta lán mert
fér je al kal mat lan volt az iga zi cso dá lat ra. A gye re kek cir kuszt kap tak, s nem él te tő
ke nye ret. De el telt az idő, és be kö vet ke zett, ami ről ál mod ni sem le he tett. megöre ge -
dett a dí va, és a nagy szín ház nem kí nált tra gi ka sze re pet. nem vol tak part ne rek: a
férj meg halt, a gye re kek pe dig sze re tet len ség gel vesz nek re van sot a ré gi, is me ret len
anyáért. hogy is sze ret het né nek ők? mind annyian ugyanah hoz az ön ző csa lád hoz tar -
toz nak. nem tud nak mit kez de ni any juk kal, mint ahogy a gye re keik kel, a sze re tőik -
kel sem tud nak mit kez de ni. Kény sze re det ten ma gá nyo sak, el fo ga dás ra vágy nak, de
kép te le nek a megér tés re. Az öreg ség akar va-a ka rat la nul böl cses sé get hoz ma gá val,
de ez zel együtt ki szol gál tat. megér tet va la mit, és cse ré be véd te len né tesz.



je lö lé sek kel van te le raj zol va. A mon da to kat ak tív vá te vő mel lék zön gék intenzitások.
egy ak tív mon dat szen ve dé lyek kel, ar ti ku lá lat lan aka ra tok kal, vá gyak kal, a má sik
be fo lyá so lá sá ra (szá na lom- vagy em pá tia kel tés re, vágy éb resz tés re) moz gó sí tott ér -
zel mek kel van kö rül sző ve.

mi nél te het sé ge sebb be szé lő egy-egy fi gu ra, an nál ha té ko nyab ban el rej ti vagy ma -
ni pu lál ja a mel lék zön gé ket. húber és Ró za – a két leg bra vú ro sabb be szé lő – egészen
kü lön bö zően. ve lük szem ben Sir ma vagy vil ma mon da tai ügyet len ak tív mon datok,
a tech ni ká sab ban be szé lő ve tély tár saik min dig könnyen ki tud ják ta pin ta ni, hogy sza -
vaik kal mit akar nak elér ni. hú ber né a töb biek nél sok kal in kább ope rál re la tí ve passzív
mon da tok kal: mi vel ő – a kí vül ről, a múlt ból ér ke ző – bír a leg több, a többiek előtt
is me ret len in for má ció val, in kább tá masz ko dik vi lá go san re fe ren ci a li zál ha tó monda -
tok ra. ép pen ezért ő az egyet len, aki egy sze rűen hazudozik – az ő ki je lentései kap -
csán ezért va ló ban rá kell kér dez ni az igaz ság ér té kük re (y X-et vagy W-t je lenti-e).

mie lőtt Ró za vil ma be köl tö zé sét köz lő mon da tai nak elem zé sé re rá tér nék, rö vi -
den be mu ta tok egy má sik, tény le ge sen ki zá ró lag a passzív meg ne ve zés re irá nyu ló
be szé lő ket moz ga tó szö veg he lyet – a har ma dik fel vo nást nyi tó je le ne tecs két. lát ni
fog juk, hogy Füst még egy ilyen hely zet ben is hoz záad „va la mit” a passzív mon da -
tok hoz, ami kü lön le ges tó nus sal ru ház za fel a je le net részt:

Kéthéttelkésőbb,vasárnapeste,hétóra.Öregparasztasszony
ülaszínjobboldalánésköt.A baloldalonkétkisgyerek,egy
nagyfejűfiúésegycsinoskisparasztlánykaaszékenállésazab-
lakonkinéz.

pA RASzT ASSzony még lees tek.
KIS FIú (Kinézazablakon) ma ma, el csú szott egy ló.
KIS lány Igen. Jaj de szép!
pA RASzT ASSzony Az tán mit csi nál nak?
KIS lány Se gé lik az em be rek.
pA RASzT ASSzony nem tud föláll ni?
KIS FIú nem ám.
pA RASzT ASSzony van-e rend őr?
KIS FIú nincs.
pA RASzT ASSzony hát a ko csis?
KIS lány A ko csis ré szeg.
pA RASzT ASSzony esik még?
KIS lány Az ám. ön ti. – (Nevet) árt a bú zá nak.
pA RASzT ASSzony Csit ri! – nem lesz mit en ni.
KIS lány meg a ma jor ság se költ, ugye, ma ma?
pA RASzT ASSzony má‘ meg maj mol! (Nevet)
KIS FIú éne kel jünk jó idő re. (Énekel) Adj Is ten nap su gárt…
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pA RASzT ASSzony hát éne kelj!
KIS FIú, KIS lány (Énekelnek)

AdjIstennapsugárt,
Akertekalatt
Megvannakakislibák.

SIR mA Fe RenC (Bejön)
na, még se jöt tek ha za?

A je le net – az egyet len, amely ben egyik fő sze rep lő (húber, Ró za, hú ber né, vil ma,
Sir ma) sincs je len – szo cio ló giai és szür reá lis-köl tői ál ló kép. (nem vé let len, hogy ép -
pen a gro teszk Sir ma lép be!) A mon da tok re fe ren seit – az ut cá ra, eső re, ló ra – nem
lát juk, de et től még sem mi okunk ké tel ked ni a va ló sá gos sá guk ban. A gye re kek ele -
mi ki je len té sek kel, ér dek nél kül fel so rol ják, mit lát nak az ab la kon túl el te rü lő ut -
cán. A je le net nek a cse lek mény szem pont já ból sem mi fé le funk ció ja nincs. A mon -
da tok sem mi fé le tet tet vagy be széd ak tust nem haj ta nak vég re, nem mó do sít ják a
fi gu rák köz ti konflik tu so kat, nem ár nyal ják a sze rep lő ket stb. ez az ab szo lút passzív
mon dat mi ni mum defi ní ci ó ja. ám ezek a mon da tok is kü lön le ges több let tar ta lom -
mal bí ró passzív mon da tok.

A drá ma mind vé gig zárt tér ben ját szó dik. húber és Ró za la ká sá nak szi tuá lá sát
csak ilyen passzív, leíró mon da tok kal vé gez he ti el a szö veg (nem akar ja megmutat-
ni, mi van kint). A je le net kü lön le ges sé gét a kö vet ke zők ad ják:

a) A kül vi lág leírá sa vé gett Füst új, ki zá ró lag er re a je le net re, ezek hez a mon da -
tok hoz te rem tett fi gu rá kat ve zet be. mi vel nem ak tív sze rep lői a drá má nak, in do -
kolt, hogy Füst a cse lek mény le las sí tá sát ál ta luk, nem pe dig a min dig int ri kák kal,
vé de ke zés sel-tá ma dás sal el fog lalt fő sze rep lők va la me lyi két hasz nál va vé gez ze el.

b) A meg ne ve zett ese mény – az ut cán eleső ló – Bűnésbűnhődés- és nietz sche-
al lú zió já val a kul tu rá lis ha gyo mány ba kap csol ja, a köl tői di men zió fe lé eme li az at -
mosz fé ra te rem tő ál ló ké pet. A szo ba bel ső ál ló ké pé be be le vág egy tör té ne tecs ke: a
szen ve dés és az őrü let al le gó riá ja. vagyis nem tisz tán szo cio ló giai, tár gyi la gos szi -
tuá lást hajt vég re a szö veg, ha nem – a nyers, na tu ra lis ta sze mély kö zi pár har co kat
meg sza kít va – beik tat egy poé ti kus di men ziót. A tisz tán re fe ren ci á lis („passzív”)
mon da tok a drá mát gaz da gí tó, új tó nust te rem te nek.

c) A kis lány a szi tuá ció lo gi ká já ból nem kö vet ke ző (és a kis lány-sze rep hez kö tött,
se ma ti kus el vá rá sok hoz nem iga zo dó) tó nu sú reflexi ók kal ár nyal ja to vább a ké pet.
A sza ka dó eső ben el zu ha nó ló lát vá nyát egy szer re ko mi kus és hát bor zon ga tó fel -
kiál tás sal („Jaj de szép!”) üd vöz li, majd a pa raszt asszony éh ín ség gel fe nye ge tő mon -
da tá ra csip ke lőd ve rea gál (Jan csi ka sor sá ból sejt het jük, hogy csont so vány gye re kek -
ről van szó). en nek a gro teszk hang vé tel nek a hoz záadá sá val Füst el ke rü li, hogy az
ál ló kép szé pel gő vé vál jon.

mint em lí tet tem, vil ma és Sir ma ál ta lá ban a re la tí ve passzív/ak tív mon da tok ha -
tá rán in ga do zik, ahol a ket tő köz ti dön tést az szab ja meg, hogy mek ko ra tu da tos -
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sá got, kö rül te kin tést, rafi né ri át ol va sunk be le a fi gu rá ik ba. Sir má ról ko ráb ban már
volt szó, ezút tal csak vil má ra té rek ki.

Az el ső fel vo nás má so dik har ma dá nak vé gé ről, húber és Ró za ir gal mat la nul
hosszú ve sze ke dé sé nek le csen gé sé től idé zem a kö vet ke ző rész le tet:

húBeR en gem úgy kell hagy ni, ami lyen va gyok.
RÓ zA hogy le het azt hagy ni…?
húBeR nem vol na oko sabb?
RÓ zA (Valamieszébejut) Ak kor…
húBeR Ked vem re len nél…
RÓ zA (Elgondolkodik) úgy?
húBeR és nem kel le met len ked nél a vil má val…

Kinnzajhallatszik.HúbereleresztiRózát.

víG vIl mA (Szegényesen,tisztánöltözött,17éveslánybejön.) Jó es tét. nem za varok?
húBeR Jó es tét. nem za var. (Kezetfog.)
RÓ zA Szer vusz vil ma. ülj le.
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BOL DOG TA LAN OK-GYA KOR LA TOK
RUSZ NYÁK GÁ BOR ELEMZÉSE (1996) 

„Fogj… ölelj, te perj le! […] mi kell még? 
Szívj vé gig, mint egy ci ga ret tát, saj tolj ki, szag gass szét! 

vi sel kedj em be rül.” 
(Cse hov: Platonov)

mi az az erő, amely két em bert ilyen po ko li nász ban együtt tud tar ta ni? mi az a nász,
amely há rom ha lált tud szül ni?

megannyi ki sik lott, fél re sik lott élet. húber – aki fé lig-med dig ma ga Füst milán –, aki
ta nul ha tott vol na, ha az any ja nem éli fel a csa lá di va gyont… Aki vég zet sze rűen éli meg
az ese mé nye ket és nem tör ki az ör dö gi kör ből (hiá ba kí nál ja fel Beck a le he tő sé get).
és Ró za, aki ne me si ne vet ho zott va la hon nan, ki tud ja hon nan, aki kény te len Sir má val
„jó ban” len ni – „nem volt mel let tem sen ki, mió ta az esze met tu dom… Csu pa ál lat”–
mond ja – va jon már kez det től tud ja-e, hogy mit akar vil má tól, s vé gig csak ke gyet len
já té kot űz ve le? és vil ma, aki csak ti zen hét éves, és már ma ga mö gött tud éle tet, ha lált
és va la mi fé le sze rel met is, aki hagy ja ma gát ve zet ni, s a vé gén mégis egye dül dönt min -
den ről… és hú ber né, aki szer te fosz lott ál mot ker get ve te szi tönk re mind nyá juk éle tét,
aki ön ma ga leépí té sé ben el ju tott egé szen a lo pá sig, és in nen már csak egy vessző fu tás
az egész. vagy ott van Sir ma a ma ga sze ren csét len vol tá val, min den ki re rá fo lyó jó sá gá -



vIl mA (Rózaarcábanéz) Te sír tál?
RÓ zA nem szok tam. (Kezetfog.)
vIl mA (Zavartan) Bo csáss meg. Azt hit tem.
RÓ zA men tek már?

[A nyom dász-mu lat ság ra.]
vIl mA már kell… Te nem jössz?
RÓ zA nem, fáj a fe jem.
húBeR még ko rán van. ma rad jon még ma ga is.
vIl mA együtt me gyünk? Gye re te is, Ró za!

Füst milán elol dó-meg kö tő dra ma tur giá já ra jel lem ző, hogy a húber és Ró za kö zött
vég re beállt idillt azon nal meg sza kít ja a meg le he tő sen konflik tu ste rem tő vil ma
megér ke zé sé vel. Az, hogy a Ró za–húber pá ros vil ma megér kez te előtt ép pen mi -
ben ál la po dott meg, a tört, uta lá sos mon da taik ból ne he zen el dönt he tő. most csak
vil ma be széd stra té giá já val kap cso lat ban sze ret nék né hány dol got alá húz ni.

vil ma min den meg szó la lá sa az őt fo ga dó szi tuá ció elem zé sé re irá nyul. Ki zá ró lag
azt meg ne ve ző, re fe ren ci a li zál ha tó ki je len té se ket tesz. ezek a mon da tok – ér tel me -
zés kér dé se, hogy nai van vagy dur ván – in diszk ré tek; min den fé le köz ve tí tő ud va -
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val. vagy Ró zsi, aki Szen ti vá nyi Ró zsi, nem húber, aki rab tár si vi szony ban él együtt az
any já val. és mi hály, a sa ját bal lé pé sé vel, amely egy élet re tönk re tet te, aki ta lán a hú be -
ri út tör vény sze rű vé ge. S a másik ol dal, ha van ilyen egyál ta lán, az elé ge det te ké, az
öreg asszony, megannyi éle té vel és ha lá lá val és mégis bol do gan, és dok tor Beck Gyu la,
or vos ként.

Is mert és fé lig is mert okok, me lyek nek oko za tait élik és szen ve dik meg a je len lé vők.
ha ál ta lá nos ság ban kel le ne meg fo gal maz ni, hogy mi a moz ga tó ru gó ja az egész nek,

ak kor, azt hi szem, a szé gyen szó len ne a leg ta lá lóbb. hi szen a szé gyen az, amely ha lál ba
ker ge ti az öreg hú ber nét és a kis vil mát. De ha még mé lyebb re kí vá nunk ás ni, ak kor
olyan kér dé sek re kell vá laszt ta lál nunk, hogy mi ként éli meg Ró za gyer me ke ha lá lát és
hogy mi ben van húber ka riz má ja.

A dol gok húber kö rül tör tén nek, ben ne kap cso ló dik össze eggyé a megannyi kusza szál.
öt év „nyu ga lom” után, s itt már a je len ese mé nyei nél tar tunk, húber a vil la mos ról,

me lyen legújabb ki sze melt jé vel, vil má val uta zik, meg pil lant ja édes any ját. Ké sőbb ér ha -
za, mint az anya, aki ek kor már ja vá ban Ró zá val dis ku rál. hú bert sem any ja je len lé te,
sem gyer me ké nek be teg vol ta nem hoz za ki szín lelt nyu gal má ból.

húber vég zet sze rűen éli meg az ese mé nye ket, any ja meg je le né sé ben, nő vé re meg je le -
né sé ben is csak ezt lát ja. ezt éli meg ké sőbb gye re ke és any ja s vé gül vil ma ha lá lá ban is.

húber tra gé diá ja, hogy nem tud vé gez ni ma gá val. vár ja, hogy va la ki ve le ezt meg te -
szi, s bár a lo gi ka is ezt dik tál ná, még sem ez tör té nik.



rias sá got nél kü löz ve irá nyul nak a dol gok ál lá sá ra. „nem za va rok?” (egyér tel mű, hogy
igen; a la kás a ko ráb bi du la ko dás miatt fel van for gat va; húber és Ró za bi zo nyá ra
meg le he tő sen csap zott ál la pot ban van stb.); „Te sír tál?”; „Azt hit tem” (nem ta pin -
ta tos ko dik, nem fo gad ja el Ró za ke rü lő ma gya rá za tát); „men ni kell” (idő van); „Te
nem jössz?” (di rekt el dön ten dő mon dat, egye nes kér dés); „Gye re te is, Ró za!” (egye -
nes fel szó lí tás).

vil ma mon da tait nem kell de kó dol ni, meg fe lel tet ni va la mi fé le rej tett je len tés nek.
ép pen ab ban áll ezek nek a mon da tok nak a dra ma ti kus ere je, hogy köz vet le nül adott,
ér zé ki leg ta pasz tal ha tó dol gok ra irá nyul nak; eze ket ne ve zik meg vagy ezek re kér -
dez nek rá. mi ni má lis mér ték ben tár sul hoz zá juk a mon da to kat ak ti vi zá ló mel lék -
zön ge (en nek mér té ke ki zá ró lag at tól függ, mennyi re ol vas suk rafi nált nak vil ma
ka rak te rét). na gyon lát vá nyos, hogy a min de zi dá ig bo nyo lul tan kó dolt mon da tok -
kal ha da ko zó húber és Ró za mi lyen ne he zen tud bár mit is kez de ni vil ma bru tá li -
san di rekt ki je len té sei vel – sok kal ke vés bé, mint ko ráb ban Sir ma te sze- to sza sá gá -
val. vil ma azál tal vá lik „ket tő jük kö zött a har ma dik ká”, hogy – nai van vagy ál nai van
– ala kos ko dás és rej tett szán dé kok nél kül, ki zá ró lag azt ne ve zi meg, ami ér zé ki leg
bi zo nyos. ezek kel a leíró mon da tok kal szem ben Ró za és húber fo lya ma tos vé de ke -
zés re, ki té rő ma nő ve rek re kény sze rül. (hely ze tük ből adó dóan – Ró za ép pen fel akar -
ja hasz nál ni vil mát húber el len, húber pe dig el akar ja csá bí ta ni vil mát – so sem be -
szél nek „egye ne sen” vil má val, de fo lya ma to san el akar ják hi tet ni ve le, hogy őszin ték.)

úgy is fo gal maz hat nánk, hogy vil ma re la tí ve passzív/ak tív mon da tai fo lya ma to -
san aktívmondatokatprovokálnakki hú ber ből és Ró zá ból: olyan szin tű ala kos ko -
dást, ami re egy más sal szem ben so sem kény sze rül nek. (vil ma egye nes in dít vá nya
után Ró za öt meg szó la lá son ke resz tül hall gat, majd va la mi egé szen más ra vá la szol.)
vil ma mon da tain nincs mit ki ta lál niuk – tel je sen naiv nak gon dol ják –, a sa ját be -
széd po zí ció ju kat vi szont kény te le nek hoz zá ala kí ta ni: az ő mon da tait imi tá ló, sa ját
szán dé kai kat több szö rö sen el rej tő mon da tok ban szól nak hoz zá. vil ma anél kül vá -
lik a cse lek mény sa já tos in du ká to rá vá, hogy bár mi fé le ön ál ló, terv vé ko vá csolt aka -
ra tot ér vé nye sí te ne: ki zá ró lag sod ró dik a má sik ket tő ter vei kö zött, kom men tál ja
hely ze tét, mégis, mi vel húber és Ró za ve le szem ben ha tá roz zák meg sa ját po zí ció -
ju kat, fi gu rá ja rend kí vü li mó don di na mi zál ja a cse lek ményt.

≠

húber és Ró za szin te ki zá ró lag ab szo lút ak tív mon da tok ban kom mu ni kál. „Igen”,
„nem”, „hagy jál”, „hagyd ab ba”, „gye re be”, „menj ki”, „(ne) érj hoz zám” – a ki je len -
té seik több sé ge egyfelől ilyen ele mi mon dat ré szek ből vagy pa rancs sza vak ból áll.
Másfelől éppilyen fon to sak azok a lát szó lag in for má ció-hor do zó, a be szé lőt vagy a
be fo ga dót „leíró” mon da tok, ame lyek va ló já ban a má sik el len irá nyí tott csa pá sok:
„Te tény leg (megőrül tél, bo lond vagy, nem vagy em ber)”, „én tény leg (megőrül tem,
bo lond va gyok, nem bí rom)”. Szem ben vil má val, aki nai van hoz za szó ba a má sik
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em bert („Sír tál?”, „Gye re ve lünk!”), húber és Ró za fo lya ma tos el lenőr zés alatt tart -
ják egy mást. mint ha sza vak kal akar nák megérin te ni (meg si mí ta ni, megüt ni, meg -
foj ta ni) a má si kat.

A kö vet ke ző rész let elem zé sé vel be mu ta tom, ho gyan épít fel Ró za egy performa-
tívbeszédaktust az elő ző be kez dés ben meg kü lön böz te tett két fé le tí pu sú ak tív mon -
da tok kal. A dia ló gus egy kü lö nös ko re o gráfiájú pár via dal ként (is) ol vas ha tó, amely -
ben az elő re ha la dást a má sik szán dé kai nak, ki je len té sei mel lék zön géi nek a la tol ga tá sa
legalább olyan fon tos, mint a di rekt üté sek be vi te le. mint már em lí tet tem, ezt a ko -
re o gráfiát nem ér de mes fo lya ma to san re fe ren ci a li zál ni; a Szé kely-be jegy zé sek je gyé -
ben in kább le kot táz ni ér de mes.

RÓ zA Be szél tem a vil má val…
húBeR (Idegesen) mi kö zöd a vil má hoz?
RÓ zA na gyon sze ret té ged…

[Ró zá tól ide gen ez a gú nyo ló dó hang nem; már Sir ma be jö ve te le előtt pró -
bál ko zott ve le, de – mi vel a gúny tó nu sa alap ve tően hú ber hez kap cso ló -
dik – a fér fi könnyen vissza ve ri az ilyen jel le gű tá ma dá so kat. Ró za rit kán
for szí roz za né hány meg szó la lás nál to vább.]

húBeR (Undorodva) Tu dod, hagyd ab ba!…
[Ilyen di rekt pa ran csot húber rit kán ad ki. Ró za a gúny tól va ló vissza ko -
zá sá ból lát szik, hogy célt ér ve le.]

RÓ zA Fel jön ide lak ni.
[ez az a performatívbeszédaktusként ér tett ki je len tés, ami kö rül mos tantól
fog va a ko re o gráfia cir ku lál ni fog. ha Ró za si ker rel jár, egy, az elő ző je le ne -
tet le zá ró foj to ga tás sal egyen ér té kű tettet fog vég re haj ta ni ve le. ám, mint
lát ni fog juk, egyelő re még nem érett meg az idő a be ve té sé re. Ró za ezt a
kulcs mon da tot bi zo nyá ra órák, ta lán na pok óta ér lel te. ha si ke rül igaz ság -
ként el fo gad tat nia, az zal sok kal drasz ti ku sab ban meg vál toz tat ja a kap cso -
la tu kat, mint az imén ti, hir te len felin du lás ból el kö ve tett foj togatással.]

húBeR (Továbbsétál) Fél re be szélsz.
[A be széd ak tu sok csak azál tal vál nak tény le ge sen tet tek ké, ha a má sik is
igaz ság ként fo gad ja el, ezál tal mintegy le gi ti mál ja a ki mon dot ta kat. húber
egy sze rűen nem hi szi el, amit a nő mond. Ró za a kö vet ke zők ben azon fog
ügy köd ni, hogy meg te remt se be széd ak tu sá nak a kon tex tu sát.]

RÓ zA De hogy!… ez az én la ká som.
[ér vé nek hi te les sé gét nö ve li, hogy nem to vább suly kol ja az elő ző in for má -
ciót, ha nem a bir tok vi szonnyal ér vel: „én itt bár mit meg te he tek”.]

húBeR (Megáll) mi?
RÓ zA ez az én la ká som. A vil ma ide jön lak ni.

[pusz tán elis mé tel két, az imént el hang zott in for má ciót. ez az össze kap -
cso lás ír ja be a va ló ság ba az in for má ciót. Az is mét lé sek so rán a mon da tok
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ki fe je zés ér té ke el to ló dott: az el ső „Ide jön lak ni”-t húber még be tud hat ta
a nő eg zal tált ál la po tá nak, de a jó zan „ez az én la ká som”-mal össze kap csol -
va a fér fi szá má ra is vi lá gos sá kell vál nia: Ró za a le he tő leg ko mo lyab ban
be szél. Ígyváltazeredetiinformációtetté.]

húBeR Ide jön lak ni?
[húber el bi zony ta la no dik.]

RÓ zA Igen. majd én ta ná csot adok ne ki.
[Az el bi zony ta la no dá son fel bá to rod va rá sró fol a fe nye ge tés re: ket ten le -
szünk el le ned. miat tam jön ide, nem miat tad. vil ma velemvan.]

húBeR (Továbbsétál) úgy?
[húber az el ső fel vo nás ban fo lya ma to san sétál. Füst tes ti ak ció ba for dít ja
át a mon da tok ko po gós, meg tor pa nó-ne ki ló du ló rit mu sát. Az „úgy?”-kér -
dést össze sen ki lenc szer te szi fel. Ró za há rom szor, vil ma és hú ber né egy -
szer-egy szer hasz nál ja. Az „úgy?” mul ti funk ciós ki fe je zés. hú ber nél az alap -
tó nu sa min dig szar kasz ti kus; egy ként hasz nál ja idő nye rés re (mint most),
a má sik ki zök ken té sé re, a be szél ge tés ből va ló ki lé pés re. Ró za „úgy?”-ai ke -
se rűek; ő több nyi re azt fe je zi ki ve le, hogy tu do má sul vet te az in for má ciót.
A hú ber nél és Ró zá nál lé nye ge sen nai vabb nyelv hasz ná ló vil ma és hú ber -
né ke ve sebb kon no tá ci ót tud ren del ni ugya ne kér dés mel lé, ná luk a meg -
döb be nést jel zi a hasz ná la ta.]
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BOL DOG TA LAN OK-GYA KOR LA TOK
RÉSZLET BODÓ VIKTOR ELEMZÉSÉBőL (2002)

Anya és nő vér fel jön nek a vá ros ba, el akar ják ér ni, hogy fiú gon dos kod jék most már
anyá ról.

mert nő vér nek, aki kasszír nő és ki tar tott, már ele ge van, és né ha ve ri anyát. Anya azt
mond ja, hogy nem hall jól és nem tud dol goz ni.

Fiú és lány már há rom éve együtt él nek, van egy két éves gye re kük, de nem ők ne ve -
lik, ha nem egy daj ka, pén zért.

Fiú ki ma rad ott hon ról, más lá nyok kal van, és nem mond el sem mit so ha.
lány dol go zik, vá ra ko zik, szen ved, gon dol ko dik. Tud ja, hogy van egy má sik lány, akit

fiú sze ret, és oda hív ja lak ni, ahol ők lak nak, és been ge di őt fiú ágyá ba, ő pe dig a kony -
há ban ül a sö tét ben, és vár, hogy min den rend be jöj jön, hogy fiú le gyen ott hon, és mond -
ja azt: ez már sok vagy ilyes mit. De fiú nem mond sem mit, le gyint, ül, mo so lyog.

Gye rek meg be teg szik, de fiú és lány nem akar nak fog lal koz ni ve le. Fiú nem sze re ti a
gye re ket, mert az is csak azért lett, hogy lány ott hon tart sa, hogy ve le ma rad jon, hogy
el ve gye fe le sé gül.



RÓ zA Félsz?
[Ró za már ka ján.]

húBeR Tő led?
RÓ zA Ket tőnk től?…
húBeR (Megáll) Fél re be szélsz?!

[húber már-már két ség be eset ten csat tan fel.]
RÓ zA meg be szél tem ve le. ma es te is fel jön.
húBeR úgy? és te?…

[ez az „és te?” az el ső al ka lom, hogy a kap ko dó „Fél re be szélsz”-vá das ko dá -
son túl húber ér dem ben vissza tud tá mad ni. Be is ta lál ve le; Ró zá nak új ra
az ön saj nál ta tás hoz kell for dul nia, ami ket te jük ki for rott pár be szé dé ben
min dig meg hu nyász ko dást, el gyen gü lést je lent.]

RÓ zA én? én itt hon va gyok. ne kem elég volt.
húBeR Veled mi lesz?

[húber tud ja, hogy vég re ér zé keny pon tot ta lált; is mét li.]
RÓ zA majd meg lá tod. Te el me hetsz, ha tet szik.

[Ró zá nak to vább ra sincs ér de mi vá la sza húber kér dé sé re – „ve led mi lesz?” –,
ezért egy tel je sen ide nem il lő, más vi ták ból köl csön zött mon dat hoz fo lya -
mo dik; a ko ráb ban már mind ket te jük ál tal ki mon dott „el me hetsz, ha
akarsz”-hoz.]
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lány saj nál ja gye re ket, de ő sem tesz sem mit, csak sír és kap kod. Gye rek meg fog hal -
ni, és ezt mind a ket ten tud ják. és meg is hal, de ké szü lő ben a má sik gye rek. és a má sik
lány el jön hoz zá juk és ott ma rad, ő is sze re ti fiút. or vos, aki ré gen is merte fiút, most új -
ra ba rát ko zik ve le. Azt akar ja, hogy fo lyó ira tot ala pít sa nak ők ket ten. Sok min dent tud
fiúról, ami ré gen tör tént, és hogy ré gen mi lyen volt fiú. Fiú nak ez rossz.

hen te sé a ház, ami ben la kik fiú, lány, má sik lány, és ami ben lak ni akar anya. hen tes
sze re ti lányt, húst ad ne ki, in gyen lak hat ott az összes. hen tes bu ta. lány nem sze re ti
hen test, de kell a hús és kell a szo ba. hen tes fiúnak is szo kott pénzt köl csönad ni, de fiú
so ha nem ad ja vissza azt.

Anyá ról ki de rül, hogy nem sü ket és hogy lop.
Fiú gyű lö li anyát, mert miat ta lett ő is olyan rossz.
min den a rossz anya miatt van. De nincs mit ten ni, nincs más anya. Anya mér get vesz

és meg hal.
má sik lány el kezd fél ni, hogy fiú nem sze re ti. lány nem bír ja to vább, fegy vert szerez,

azt akar ja hogy má sik lány te gyen va la mi olyat, hogy fiú ne le gyen töb bé, és ő se, és má -
sik lány se. Fiú ha za jön. má sik lány meg hal. lány és fiú él nek to vább. lány ha sá ban má -
sik gye rek. A ház hen te sé.



húBeR úgy?
[ez zel az „úgy?”-gyal már nem időt akar nyer ni, ha nem to vább mé lyí ti Róza
za va rát; jel zi, hogy kij jebb lé pett a be szél ge tés ből, kí vül ről lát rá, olyan tá -
vol ság ból, ahon nan nyil ván va ló, hogy Ró za ér tel met len sé ge ket be szél.]

RÓ zA ha akarsz, ma rad hatsz.
[Tel jes a za var; Ró za elő nye elol vadt.]

húber miért ne ma rad nék? mindegy. (Továbbsétál.Hosszabbszünet.)
[húber vissza ver te Ró za tá ma dá sát, no ha ez zel leg fel jebb a csa tát nyer te
meg, a há bo rú vég ki me ne te le bi zony ta lan. húber a je le net ma ra dé ká ban
to vább mér le ge li, hogy Ró za be széd ak tu sa va jon igaz volt-e vagy csak agya -
fúrt, min den va ló ság ala pot nél kü lö ző fe nye ge tés.]

RÓ zA (Fojtva) nem saj nálsz?
[új ra az ön saj ná lat, ami hez Ró za csak ak kor fo lya mo dik, ha vesz tés re áll.
hú bert hű vös at ti tűd je vé gül ha té ko nyab ban ver te vissza ezt a tá ma dást,
mint a ko ráb bi, csak Sir ma köz re mű kö dé sé vel le gyűrt foj to ga tást.]

A Boldogtalanok két fő sze rep lő je rend kí vül in tel li gens nyelv hasz ná ló. vi tái kat nem -
csak az ezo te ri kus, egy har ma dik fél szá má ra el ta nul ha tat lan nyel ve jel lem zi, de egy -
más nyel vi pa nel jei nek mély is me re te is át hat ja. Be gya ko rolt reak ciók kal rea gál nak
a má sik min den trükk jé re. Rit kán okoz nak meg le pe tést. ez lö ki mo no ton ka ta tó niá -
ba a dia ló gu sai kat: ha húber fe de zék be vo nul – több nyi re gúnnyal –, Ró za ál ta lá ban
ön saj ná lat tal rea gál, ami csak ser ken ti húber vissza vo nu lá sát. Ilyen kor több nyi re a nő -
re há rul, hogy di na mi zál ja a vi tát: az utol só „nem saj nálsz?” után ti zen hat (!) meg -
szó la lá son ke resz tül igyek szik fel kel te ni a fér fi együtt ér zé sét, anél kül, hogy egy szer
is vissza tér ne a ne ki nem ki mon dot tan jól ál ló, a je le net ele jén al kal ma zott gúny hoz.
A for szí ro zás – ami elő so rol ja éle tük összes nyo mo rú sá gos as pek tu sát, a pénz telenség -
től a kiadott kis fiúig, Sir má tól vil máig – vé gül si ker rel jár: a vi ta ölel ke zés sel zá rul.

Az ér tel me zés nek nem csak azt kell fi gye lem be ven nie, hogy egyi kük nek mi a
szán dé ka egy-egy mon dat tal, ha nem az zal is szá mol nia kell, hogy az összes ér vü -
ket, szó for du la tu kat, min den tech ni kát ezer sze res is mét lő dés csi szolt ilyen né. min -
den meg szó la lás: is mét lés. egy más fo lya ma tos fél reér té se – ami kap cso la tuk egyik
lé nye ges ne he zé ke – töb bek kö zött eb ből szár ma zik. A be széd ak tus vég re haj tá sa –
lát hat tuk – csak fél si ker. húber még a je le net vé gén is erő sen két li, hogy Ró za iga -
zat mon dott, nem csak fe nye ge tő zött.

Kö zös ma gá nyuk nak és egy más ra utalt sá guk nak az el sőd le ges oka, hogy kör ben
for gó, mo no ton, majd hogy nem tánc sze rű pár be szé de ket foly tat nak; ezek ben sem -
mi he lye az el gyön gü lés nek, az ön ma guk ról vagy a má sik ról va ló meg fe led ke zés -
nek, az ön ma gáért va ló, hát só szán dék nél kü li ki je len té sek nek. Sem mit sem mon -
da nak vagy tesz nek vé let le nül – ha ne tán mégis el gyön gül né nek, ak kor a má sik ér ti
reflex sze rű en fél re az őszin te sé get, sejt ben ne agya fúrt trük kö zést. S min dig tö ké -
le te sen tisz tá ban van nak az zal, hogy a má sik tud ja, hogy ők tud ják, hogy a má sik
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tud ja – és így to vább, a vég te len sé gig –, miért ép pen azt a mon da tot, tech ni kát, tó -
nust, ér vet ve szik elő. Annyi ra is me rik a má sik min den be széd prak ti ká ját, hogy a
dia ló gu saik szin te tel je sen el le he tet le ní tik a va ló ban új és igaz in for má ció köz lé sét.
Ró za még a cse lek mény szem pont já ból leg lé nye ge sebb tet tét, vil ma ma guk hoz köl -
töz te té sét sem iga zán tud ja úgy ki mon da ni, hogy vol ta kép pen meg le pő le gyen: hiá -
ba, hogy húber (szép las san) tény leg meg hök ken, a be szél ge té sük nem sok kal ké -
sőbb reflex sze rű en vissza ka nya ro dik a ha gyo má nyos le fo lyás ba, s a je le net
megol dá sá nak mársemmiközeazújinformációhoz (a szo ká sos ön saj ná lat old ja
meg). Ró za – mint min dig – do mi nál, pa ran csol, kö ve te lő zik, for szí roz, fag gat, kér -
lel, kö nyö rög; húber passzi vi tá sa leg job ban si ke rült vi táik ban be já rat ja ve le az összes
el kép zel he tő ská lát. Kö zös sé gü ket, egy más mély is me re tét jel zi, hogy Húberanél-
külhatRózára,hogyasétálgatásonésaz„Úgy?”-okonkívülbármitistenne.

≠

A Boldogtalanok leg több mon da tá ra igaz, hogy az ér tel me zé sük kor nem ar ra ér de -
mes rá kér dez ni, hogy mit je len te nek, ha nem ar ra, hogy a be szé lő mit akar csinálni
ve lük: azaz ar ra, hogy mitakarelérniakimondásukkal.

Az így fel fo gott mon da tok egy szint re ke rül nek a kö zöt tük lé vő csen dek kel, zö -
re jek kel, ap ró, a szö veg ben jel zett cse lek vé sek kel. nem fon to sab bak a sza vak, mint
a tet tek, mi vel a sza vak is csak tet tek. lát hat tuk, hogy húber ese té ben ugyanolyan
tett egy el mor mo gott „úgy?”, mint egy fer de né zés vagy a sé tál ga tás. A Boldogtala-
nok tett-mon da tai ráirá nyít ják a fi gyel met a köz tük lé vő üres tér re. Az elem zés nek
er re a tér re legalább annyi ra kell kon cent rál nia, mint az el hang zot tak ra.

A mon da tok kö zöt ti te rek ter mé sze te sen nem min den pár be széd ben egy for ma
ter je del műek. nem min den mon dat pár kö zé fér be egyéb cse lek vés. Bi zo nyos mon -
da tok kö zött pe dig akár per cek is el tel het nek. Az ér tel me zés csak hoz zá ve tő le ge -
sen tud ja meg ha tá roz ni egy-egy je le net rit mu sát, fel mér ni egy-egy ki je len tés nek a
fi gu ra szá má ra va ló ne héz sé gét (hogy mek ko ra erő fe szí tést igé nyel szá má ra ki mon -
da ni azt a mon da tot: hogy gyor san túl akar-e es ni raj ta, vagy ki akar ja-e él vez ni;
hogy mennyi ben nö ve li meg a mon dat ne héz sé gét, hogy nem vág ta rá a má sik fi -
gu ra elő ző mon da tá ra rög tön, ri poszt ként stb.), s hogy va ló já ban mennyi min den
tör tén het két mon dat kö zött, azt a pró ba fo lya mat meg va ló sí tás ként ér tett, a szí -
nésszel kö zö sen vég zett má so dik sza ka sza dön ti el.

AZ ÉL MÉNY NO VEL LA-GYA KOR LA TOK
A Boldogtalanok-gya kor la to kat pár hu za mo san vé gez tük a de cem ber ele jén meg -
kez dett Ivanov- je le ne teink pró bái val. A he ti két mes ter ség óra egyi ke ér tel me zés sel,
má si ka „mu ta tá sok kal” (a ké szü lő je le ne tek ak tuá lis ál la po tá nak Szé kely és az osz -
tály előt ti pre zen tá lá sá val és kö zös meg vi ta tá sá val) telt. A Boldogtalanok-gya kor la -
tok a má so dik sze mesz ter ele jéig tar tot tak. A ké sőbb tár gyalt szö ve gek elem zé se -
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kor a hang súly a kö zös, szo ros szö veg ol va sás ról át ke rült a meg va ló sí tás te re pé re:
egyé ni leg ké szí tet tünk dísz le tet (lát vány rajz, ma kett), fel vo nás szö ve ge ket, sze rep -
osz tást, majd előadá so kat (utób biak vég pont ja a ne gye dik év ben – a he te dik és a
nyol ca dik sze mesz ter ben – ké szí tett Ód ry-szín pa di vizs gák vol tak).

A Boldogtalanok ala po zott meg egy, az ér tel me zé sek től el té rő, de azo kat ár nya -
ló, egé szen más tí pu sú, a ren de ző kép zés ben egye dül ál ló gya kor la tot: az él mény no -
vel la-í rást, -adap tá lást és -ren de zést.

A feladat a má so dik sze mesz ter ele jé től a har ma dik kö ze péig tar tott. A két sze -
mesz tert el vá lasz tó nyá ri szü net sem je len tett va ló di leál lást; a fo lya ma to san szü -
le tő új ver zió kat egye sé vel vi tat tuk meg Szé kellyel a la ká sán.

A kö vet ke ző volt a dol gunk:
a) ír juk meg (egy ol da las no vel la for má já ban) egy ál ta lunk dra ma ti kus nak tar tott

él mé nyün ket. Az él mény bo nyo lult kri té riu mok nak kell hogy meg fe lel jen: le he tő -
ség sze rint le gyen ka ma ra drá ma-kö rül mé nyek kö zött le bo nyo lít ha tó (ez be fo lyá -
sol ja a sze rep lők szá mát és a te ret) húsz-har minc per ces ter je de lem ben; le gyen át -
for dít ha tó drá mai fo ko zás sá (azaz az Ivanov- gya kor la tok ér tel mé ben va la ki[k]nek
a tör té ne te le gyen, aki(k)ben a megeset tek vál to zást okoz nak, aki(ke)t az ese mény -
sor dön tés hely zet be kény sze rít, amely nek adek vát le zá rá sa a tör té net vé ge); vé gül
pe dig: le gyen „sze mé lyes” (a fő sze rep lő[k] va la me lyi ke le gyen a szer ző [al te re gó -
ja]). ezek az el vá rá sok a biz to sí té kai a tör té net szín há zi ér te lem ben vett következe-
tességének. A lét re jött egy ol da las szö veg gel szem ben nem el vá rás, hogy iro dal mi -
lag le gyen megal kot va (ahogy az egy ol da las szin té zis sel szem ben sem el vá rás az
ilyes mi); a no vel la-el ne ve zés in kább eu fe miz mus. Fon to sabb, hogy mi nél vi lá go sab -
ban ki raj zo lód ja nak a sze rep lők kon túr jai (szán dé kok, an ta go niz mu sok) és az őket
moz ga tó alap prob lé ma (azaz a szi tuá ció, amellyel szem be sül nek, amely re rea gál -
nak, amellyel szem ben ön ma gunk [új ra]meg ha tá ro zá sá ra tö re ked nek).

ez az el ső rész feladat mind annyiunk szá má ra hó na po kat vett igény be. Bi zo nyos
tör té ne tek ről már az el ső megírás után ki de rült, hogy nem elég te her bí rók. hiá ba
vol tak a tör té ne tek kon zisz ten sek (hiá ba fe lel tek meg a fen ti el vá rá sok egyi ké nek-
má si ká nak), elő ze te sen meg le he tett ró luk ál la pí ta ni: nem al kal ma sak ar ra, hogy a
maj da ni dra ma ti zá lás so rán kel lő kép pen dra ma ti kus, szé les fesz tá vú an ta go niz mu -
sok pro du ká lá sát kí ván ják meg a szí nész től. (más ként fo gal maz va: le het tek a tör -
té ne tek ön ma guk ban kü lön le ge sek, szín há zi lag nem vol tak re le ván sak.) más tör té -
ne tek ígé re tes nek tűn tek már az el ső megírás kor, de még nem vol tak elég vi lá go san
meg fo gal maz va: egy-egy ka rak ter vagy alap prob lé ma (szi tuá ció) al kal mas nak lát -
szott ar ra, hogy szín há zi lag te her bí ró le gyen, de a tör té net egész ki bon ta koz ta tá -
sa – a pon to san ar ti ku lált kon zisz ten cia (a vi szo nyok szél ső sé ge sebb meg fo gal ma -
zá sa, a tör té net to vább- fo ko zá sa) – még nem ment vég be ben nük.

Az él mé nyek de konst ruk ci ó já ra volt szük ség: a dra ma ti zá lás ér de ké ben vég re haj -
tott mó do sí tá sok je lent het ték egy-egy újabb fi gu ra be vo ná sát vagy meg lé vő fi gu rák
össze vo ná sát; az alap prob lé ma tét jé nek fo ko zá sát (pél dául egy ve sze ke dés ki me ne -
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te lé nek mó do sí tá sá val tör té nő meg je le ní té sét: ami az él mény ben egy több ször is le -
ját szó dott, csa lá di per pat var volt, an nak a no vel lá ban egy sze ri, min dent fel for ga tó
sza kí tás sá kel lett fo ko zód nia); a fő sze rep lő ki lé té nek meg vál toz ta tá sát (a gye rek sze -
rep lő rit kán al kal mas ar ra, hogy szé les és kü lön le ges an ta go niz mu so kat, vég le te ket
pro du kál jon: könnyen vá lik ko mi kus sá egy vi lág gá me nés sel fe nye ge tő ző ti zen éves,
míg egy, a csa lád ját ugyanez zel ter ro ri zá ló pénz ke re ső fel nőtt ilyen jel le gű fe nye ge -
tő zé sei megelő le ge zik va la mi vissza von ha tat lan nak a meg tör tén tét) stb. stb.

Ahogy az Ivanov- gya kor la tok kal az elem zés ala nyi sá gát ta nul tuk meg, úgy az él -
mény no vel la-gya kor la tok a ren de zői-ér tel me zői po zí ció sem le ge sí té sét, az él mény
el tá vo lí tá sát kö ve tel ték meg.

vizs gál juk el fo gu lat lan te kin tet tel az él mé nyün ket; a szak mai ság, ne pe dig az ala -
nyi ság ha tá roz za meg egy-egy tör té net vagy fi gu ra mű kö dő ké pes sé gét, ér tel mezését.

b) Az él mény no vel la megírá sa után kezd tük dra ma ti zál ni, dia lóg gá át fo gal maz -
ni a tör té ne tet. Szem ben a szö veg elem zé sek kel, ezút tal ha ma rabb vol tunk bir to ká -
ban a fi gu rák nak (tör té ne tük nek, szán dé kaik nak), mint az ál ta luk ki mon dott mon -
da tok nak. vissza fe lé kel lett dol goz ni. ez a fo lya mat is hó na po kat vett igény be. hiá ba
igye kez tük má sol ni Füst milán tör me lé kek ből épít ke ző dia lóg tech ni ká ját, több nyi -
re túl be szélt, se ma ti kus, oly kor giccses meg szó la lá sok ból ál ló, in kon zisz tens szö ve -
ge ket hoz tunk lét re, ame lyek nél túl sá go san „ki lát szott” a be szé lők mon da taik kal
va ló szán dé ka. Azaz nem tud tuk kel lő képp át lát szat lan ná ten ni a szö ve gein ket.

A gya kor lat cél ja nem az volt, hogy drá ma írók ká vál junk. Sok kal in kább az, hogy
egy szö veg mű kö dé sét be lül ről is át lás suk: fe dez zük fel, mi lyen esz kö zök áll nak az
író ren del ke zé sé re egy-egy szán dék be bur ko lá sá ra, a szö veg ben va ló el rej té sé re; ho -
gyan le het sé ges in for má ciót ada gol ni anél kül, hogy meg sza kí ta nánk a sze rep lők -
nek a szi tuá ció lo gi ká já ból fa ka dó meg szó la lá sai nak me ne tét; ho gyan le het sé ges
elő tör té ne tet sű rí te ni je len ide jű meg szó la lá sok ba; ho gyan le het sé ges a le he tő leg -
ke ve sebb esz köz zel a fi gu rá kat és vi szo nyai kat ár nyal ni stb.

c) Ren dez zük meg a dra ma ti zált szö ve get. ez a feladat újabb tí pu sú át for dí tást
igé nyelt. hiá ba is mer tük tö ké le te sen a szö veg felépí té sét, a ka rak te rek mo ti vá cióit
vagy a tör té net vég ki me ne te lét, ezt a tu dást nem hasz nál hat tuk ugyanúgy – inst -
ruk ció ként –, ahogy egy-egy drá mai szö veg ér tel me zé sét. mind a szí nész, mind a
ren de ző már a pró ba fo lya mat meg kez dé se előtt is túlságosanértetteatörténetet
ésafigurákat. nem volt szük ség ér tel me zés re.

A ren de zés el sőd le ges felada ta az volt, hogy a ren de ző mi nél in kább aka dá lyoz -
za, egye ne sen bont sa le a meg lé vő „tu dá sát”. hoz za ön ma gát és a szí né sze ket új -
sze rű, a tör té net ad di gi felépí té sé nek akár el lent mon dó megér tés-hely zet be. Bi zo -
nyos szi tuá ció kat és ka rak te re ket így a ren de zés so rán is mó do sí ta ni kel lett – egyes
ese tek ben olyannyi ra, hogy a lét re jött vizs ga előadá sok már egyál ta lán nem ha son -
lí tot tak az ere de ti no vel lák ra. A gya kor lat sor drasz ti ku san pél dáz ta, hogy szín há zi
szem pont ból nem az ere de ti(nek gon dolt) tör té net „hi te les”-do ku men ta ris ta el me -
sé lé se az ér de kes. nem a „mi tör tént va ló já ban?” kér dés re ke res tük a vá laszt. (no ha
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gyak ran ép pen az él mé nyeink a fan tá ziánk ál ta li to vább gon do lá sa se gí tet te elő,
mintegy man dí ner ből, az önana lí zist.) ha mar ki de rült, hogy a sa já tunk nak gon dolt
él mé nyeink már ele ve va ló ság ér tel me zé sek, s ta lán nem is min den úgy tör tént,
ahogy ere de ti leg, az él mény ki vá lasz tá sa kor gon dol tuk.

De az iga zán lé nye ges kér dés az volt, hogy mennyibenéshogyanlehetjelenidejű
amegvalósításáltallétrejövőszínészimegértés.

Az él mény no vel la kap csán ál ta lá nos ta pasz ta la tunk volt, hogy a túl zott elő ze tes
tu dás, a kész ér tel me zés sel és megér tés sel ér ke ző, azt a szí né szek kel pusz tán rep -
ro du kál ni kí vá nó ren de ző leg jobb eset ben is csak jól mű kö dő il luszt rá ciót fog ké -
szí te ni. hiá ba ér kez tünk meg a pró bák ra az egy ko ri, megélt él mé nyek ről va ló tu -
dás sal a fe jünk ben, ha ez a tu dás bal laszt ként ne he ze dett a fan tá ziánk ra. A túl zott
tu dá sunk nem te rem tett já ték te ret a szí nész szá má ra, csu pán ele ve plasz ti kus, rep -
ro du ká lan dó fi gu rá kat és szi tuá ció kat in dít vá nyo zott ne ki, ahe lyett, hogy megol -
dan dó/megér ten dő prob lé má kat bo csá tott vol na a ren del ke zé sé re. Fe nye ge tett a ve -
szély, hogy leg töb bünk vizs ga előadá sa a tu laj don kép pe ni szí né szi köz re mű kö dést,
össz já té kot és ese mény sze rű sé get nél kü lö ző, pa pír ízű, élet te len anyag lesz. (ennyi -
re nem lett ka taszt ro fá lis a vég ered mény.)

Az él mény no vel la-ren de zés nem per for mansz: az él mény no vel la is a közvetítés-
ről, él mé nyek és tu dás szín ház zá transz po ná lá sá ról szól, hi szen ép pen azt ta nul ja
meg a hall ga tó, hogy mi ként tud ja nyers él mé nyeit te at ra li zál ni.

Ter mé keny nek az a szín ház csi ná lói alap hely zet te kint he tő, amely ben a ren de ző a
szö veg ről va ló, az ér tel me zés so rán me rí tett tu dá sa kérdésekként van meg fo gal maz va.
A já ték tér kon zisz ten ciá ját ezek nek a kér dé sek nek az egy irány ba han go lá sa ad ja, nem
pe dig egy vi lá go san le ve ze tett, ma te ma ti kai bi zo nyos ság gal ren del ke ző egyen let sor.
A szí nésszel zaj ló mun ka meg kez dé se kor még sem a ren de ző, sem a szí nész nem tud -
ja, pon to san mi is az, ami nek a megér té se a pró ba fo lya mat vé gé re lét re jön. ezt je len -
ti a megér tés ese mény sze rű egy sze ri sé ge. nem ma gát a da ra bot ér ti meg a szí nész,
ha nem (az ér tel me zés köz ve tí té se ré vén) a da rab fel ve tet te kér dé se ket. egy-egy kér -
dés pon tos megér té sé vel – a kér dés sú lyá nak, re le van ciá já nak megér té sé vel – a kér -
dés re ad ha tó le het sé ges vá la szo kat is kör vo na laz za. A le het sé ges vá la szok ön ma ga szá -
má ra va ló meg fo gal ma zá sa az a vol ta kép pe ni dön tés hely zet, amely be – ha az elem zés
kon zisz ten ciá ja kel lő képp te her bí ró nak bi zo nyul – a szí nész ál tal meg je le ní tett fi gu ra
az előadás egy-egy kiemelt, dra ma ti kus pont ján kény sze rül. en nek az ese mény nek a lét -
re ho zá sát ké szí ti elő az ér tel me zés sel és megér tés sel töl tött né hány hét.

ESE MÉNY ÉS ÖSSZ JÁ TÉK
––––––

Tél van. má so dik hó nap ja ren dez zük egy mást az Ivanov- je le ne teink ben. Ugyanaz -
zal a két-két szí nésszel dol go zunk ren de ző ként, ugyanaz a ren de ző ren dez min ket
egy tár sunk kal együtt hat he te. Szí nész ként is, ren de ző ként is kiürí tet tük a szö ve -
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get. Un juk. Szep tem ber óta fog lal ko zunk ve le. ha van nak is új be lá tá saink, már ré -
gen nem a szö veg re, ha nem a meg va ló sí tás ra irá nyul nak – a per ma nens ér tel me -
zés miatt Cse hov drá má ja kezd el ho má lyo sul ni.

va la me lyi künk nem ért rá dél után (a mes ter ség órák ha gyo má nyo san dél után há -
rom tól ha tig tar ta nak, no ha, amió ta ren de zünk, nem rit ka, hogy Szé kely nyol cig
bent van ve lünk), ezért – ek kor még: ki vé te le sen – éj sza kai mu ta tás van.

Szé kely ki ta lál ta, hogy rög zít sük ka me rá val a mu ta tást, hogy utá na, a je le ne tet
vissza néz ve, a hi bák ra és az eré nyek re pon to san rá mu tat va, a szi tuá ció kat ki me re -
vít ve tud juk kiér té kel ni. ez nem je len ti azt, hogy nem ér té kel köz vet le nül a je le net
le fu tá sa után is. Fél, há rom ne gyed órát be szél; ezalatt a je le net ben nem érin tet tek
beál lít ják a té vét. új ra néz zük a je le ne tet. meg-megál lunk, Szé kely ma gya ráz. egy-
egy je le net ter je del me nem több, mint ti zen öt perc. A kiér té ke lés két órát is igény -
be vesz. A je le net részt ve vőin kí vül mind kó ka do zunk. nem le het elég ké ső ah hoz,
hogy Szé kely ne kezd jen a je le net hő fo ká nak meg fe le lő in du lat tal elő ját sza ni, új meg
új megol dá so kat ja va sol ni. haj na lig tart, míg az az nap ra ter ve zett mind há rom je le -
ne ten vé gig me gyünk. ek kor Szé kely sza bad koz va feláll, ve szi a ka bát ját, tá vo zik.
Ami kor ne gyed órá val ké sőbb le ká szá ló dunk az osz tály ter münk ből, lát juk, hogy
a szo bá já ban még ég a vil lany.

Ké sőbb meg szok juk, hogy Szé kelyt a szó szo ros ér tel mé ben bár mi kor hív hat juk
mu ta tás ra. A szí nész egyez te té sek min dig rend kí vül prob lé má sak; leg gyak rab ban
csak a ha gyo má nyos szín há zi pró ba idő után, azaz es te tíz, fél ti zen egy kö rül kezd -
he tünk pró bál ni. A má sod-, har mad éves vizs gáink ké szí té se kor nem rit ka, hogy Szé -
kely nek csak éj fél kor, haj na li egy kor tud juk meg mu tat ni az ak kor már fel vo nás-ter -
je del mű vizs ga je le ne tein ket. Bent ül a pró ba te rem ben haj na li fél ket tőig. vé gig
jegy ze tel. A mu ta tás vé gén elen ge di a szí né sze ket. A ren de ző nek haj na li ket tőig, há -
ro mig ér té kel. Ilyen kor már csak ő be szél. előt te a pél dány, a jegy ze tei, egy vi zes -
pa lack. A ren de ző pró bál éb ren ma rad ni. Igyek szik le kör möl ni Szé kely ja vas la tait
egy-egy döb be ne tes éles lá tás sal meg fo gal ma zott szi tuá ció ról. „mi len ne, ha csi nál -
nál oda egy lazzót; ne ta lál koz za nak rög tön, ne is lás sák egy mást; húzd el az időt.
Ráérsz beál lí ta ni; egyelő re hadd imp ro vi zál ja nak, ne le gyen így meg köt ve a ke zük.”
„ha azt a gesz tust há rom szor meg tu dod is mé tel ni, mo tí vum lesz be lő le. így csak
oda van vet ve, ér dek te len.” „Csi nálj egy csön det a nagy fe ne ke dés, a crescendo után.
las san in dul jon új ra a je le net. vár ja nak egy más ra, me lyi kük nek lesz ere je foly tat ni.
Az tán foly tas sák egy szer re. et től jöj je nek za var ba. De vi gyázz, hogy ne könnyít se -
nek ki. és ak kor, ab ból a szán dék ból le het – ügyet le nül, kis fiúsan – elő ven nie, odaad -
nia azt a va la mit. A csaj meg et től el rö hö gi ma gát. Ak kor ő meg sér tő dik, vissza von -
ja. A csaj el szé gyel li ma gát, de már ké ső. Ige nek és ne mek.” „még ne men jen ki.
men jen egy kört. Búj jon el. Ő vi szont ér kez zen meg előbb. hall ja meg azt a mon da -
tot. A má sik – aki el bújt – ve gye ész re. és ezért men jen el. Kú szás ban.” „Játssza el,
hogy ön gyil kos lesz. nem tu dom, játssza el, hogy felök le li egy bi ka. Felada tot adj
ne ki, ne megol dást. Fog hoz ni ne ked négy va riá ciót. eze ket még ne fo gadd el. majd
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egy ötö dik lesz az iga zi.” „Az a szí nész annyi ra be fe lé kon cent rál, hogy a má sik nem
tud be lő le épít kez ni. Csak per ma nens szö veg mon dást csi nál. Adj ne ki va la mi cse -
lek vést, te reld el a fi gyel mét a szö veg ről. Ak kor fog ja tud ni meg csi nál ni, ha nem fe -
szül rá.”

A mu ta tott je le ne tek mindenegyesszándékát kiér té ke li – moz du la to kat, pil lan tá -
so kat, a leg ki sebb fintort is. Di csér, kor hol, vi tat ko zik. ha va la mit nem ért, rá kér dez.
ez egy fél órás je le net ese té ben több száz szán dék is le het (né hány szán dék per ce -
ken át tart). A jegy zet fü ze té ben fel van raj zol va je le ne tek komp lett moz gás irány-
há ló za ta; mel let te né hány, cse lek vé se ket jel ző ige, fel fe lé vagy le fe lé mu ta tó nyi lak -
kal; öt le tek, ja vas la tok, al ter na tí vák, va riá ciók – bár mi, ami köz ben eszé be jut. egy
hosszabb je le net alatt ti zen öt-húsz ol dalt is jegy ze tel. min den re, ami a szín pa don
tör tént, em lé kez ni akar. min den szín pa don meg tett gesz tus – fe jez zen ki vá gyat,
mo ti vá ciót, ér zel met, vagy le gyen tett, aka rat, vég re haj tott ak ció – szá mít. A gesz -
tu sok nak a szi tuá ció juk – a gesz tust kon zek ven sen vagy in kon zek ven sen ki kény -
sze rí tő kon tex tus – köl csö nöz ér tel met; ön ma gá ban, mint absztraktgesztus, ér ték -
te len. min dig van még je len tés te libb, még szé le sebb an ta go niz mu sok áb rá zo lá sát
le he tő vé te vő szi tuá ció. min dig le het más ként ér tel mez ni egy-egy mon da tot, mon -
dat kö zi csön det. Bár mi le het jó, bár mi ből szü let het ese mény. ha van jobb – pon to -
sabb, ér de ke sebb, éle sebb, meg rá zóbb – megol dás, el kell dob ni a meg lé vőt. Ak kor
is, ha más nap van a be mu ta tó.

≠

Az el ső sze mesz ter ben egy mást ren dez tük, a má so dik tól kezd ve szí nész hall ga tó -
kat, a har ma dik tól pe dig akár kül sős, pro fesszio ná lis szí né sze ket is hív hat tunk a vizs -
gáink ba. mind annyian az Ivanov har ma dik fel vo ná sá nak va la mely pá ros-je le ne tét
ren dez tük, sa ját szö veg ver ziónk ban. A je le ne tek át la go san tíz-ti zen öt perc kö zött
mo zog tak, mi ni má lis dísz let ben és jel zés-jel mez zel. Az Ivanov- ren de zés két hó na -
pon át tar tott, ami jel zi, hogy mi lyen ko mo lyan vet te Szé kely Gá bor ezek nek a je -
le ne tek nek a kiér té ke lé sét, s hogy a to vább gon do lás mi lyen sok ré tű irá nyait tár ta
fel előt tünk, rá vi lá gít va a meg va ló sí tás min dig to vább va riál ha tó, to vább csi szol ha -
tó jel le gé re. ezek a gya kor la tok exp li cit mó don a ren de zés ta ní tá sá ra irá nyul tak.

Akár csak az ér tel me zé sek ese té ben, Szé kely itt sem va la mi fé le elő ze te sen adott
kri té rium rend szert kért szá mon. A je le ne tek mű kö dé se el vá laszt ha tat lan volt az egyes
ren de zők bir to ká ban lé vő ér tel me zé sek kon zisz ten ciá já tól. min den je le net hez sa já to -
san, egye di mó don, a ren de ző ér tel me zé sét, a szí né szek al ka tát, ké pes sé geit, a köz -
tük lé vő vi szony je len té sét fi gye lem be vé ve kel lett hoz zá szól nia. A je le ne tek ér té ke -
lé sé vel szük ség képp ér té kel te az ér tel me zé sün ket is, a kur zus cél ja el ső sor ban mégis
az volt, hogy szem be sül jünk a szín pa di meg va ló sí tás vál to za tos le he tő sé gei vel.

Az egy mást ren de zés csak rész ben kény szer és prak ti kum. A szí nész gya kor la -
taink cél ja az, hogy legalábbis meg kö ze lí tő leg ta pasz tal juk, ho gyan mű kö dik egy
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inst ruk ció a szí nész ol da lá ról, mi lyen ki szol gál ta tott sá got je lent a ren de ző nek, a part -
ner nek és a já ték nak va ló ki tett ség, a já ték ba va ló be le fe led ke zés, a szí nész ként 
va ló meg mu tat ko zás. A je le ne tek több sé ge per sze a szí né szi mun ka te kin te té ben
ér té kel he tet len volt, de Szé kely nek nem is volt cél ja ér té kel ni a szí né szi mun kán -
kat. Ta pasz tal nunk kel lett, hogy a szí nész felada tát mi lyen mér ték ben be fo lyá sol ja
az, hogy a ren de ző mi lyen össze tett sé gű felada to kat és fo gó dzó kat tud biz to sí ta ni
a szá má ra. mi vel szí nész ként (kis túl zás sal) kép te le nek vol tunk elő se gí te ni egy-egy
je le net szü le té sét – azaz na gyon rit kán ad tunk hoz zá gon do la tot, ja vas la tot, cse lek -
vés ter vet, plá ne ön ál ló ér tel me zést a ren de zőn ké hez (nem kis rész ben azért, mert
mind annyian ugyanazt a fi gu rát, Iva no vot pró bál tuk ren de ző ként egy pár hu za mos
pró ba fo lya mat ban ön ál lóan meg fo gal maz ni) –, a ren de ző mun ká ja az egyes je le ne -
tek ben tel je sen transz pa rens volt. Őt ter hel te a fe le lős ség min den hi báért vagy pon -
tat lan sá gért. Ki zá ró lag a ren de zés mun ká ját ta nul tuk: ho gyan le het konk re ti zál ni
egy pil la na tot? ho gyan jön lét re egy drá mai ak ció? ho gyan vá lik je len tés te li vé egy
cse lek vés sor? ho gyan le het túl lép ni az il luszt rá ción, ho gyan le het ese mény jel le get
köl csö nöz ni két, szí né szi leg to tá li san kép zet len em ber vi szony ba lé pé sé nek?

Két hó nap nyi fog lal ko zás után, an nak da cá ra, hogy egyi künk sem vált tech ni ká -
sabb szí nésszé, a je le ne tek ug rás sze rűen fel ja vul tak.

AMEGÉR TÉS GYA KOR LAT SO RAI
Akár csak az ér tel me zést vég ző ren de ző, a megér tést foly ta tó szí nész is egy gya kor -
lat sort hajt vég re. mi vel a szí nész mun ká ja nem me cha ni ku san vég re haj tan dó cse -
lek vé sek egy más után ja, ha nem egy fo lya ma tos men tá lis és fizi ká lis kon cent rá ciót
igény lő gya kor lat sor vég re haj tá sa. A vég ki me ne tel min dig bi zony ta lan. Ugyan mind
a ren de ző, mind a szí nész ti zed má sod per ce le bont va tud ja, mi egy-egy meg szó la -
lás „ide je”, med dig „kell”, hogy egy-egy cse lek vés, pil lan tás, ak ció ki tart son, mi kor
lesz elég a szí nész len dü le te egy-egy ne he zebb szö veg rész előadá sá hoz, vagy mi kor
fog szük ség sze rűen ki ful lad ni egy mo no lóg há rom ne gye dé nél – ez azon ban nem
ga ran tál ja, hogy a szín pad ra lé pő szí nész min den al ka lom mal si ker rel is fog jár ni.
nem, vagy csak rit kán le het lo gi ku san megin do kol ni, miért vá lik egy je le net el vi sel -
he tet len né (a szá muk ra) at tól, hogy egy cse lek vés fél má sod perc cel rö vi debb ideig
tart, vagy hogy az egyik mon dat ból ki ma rad egy jel ző. Az ava tat lan né ző eze ket a
hi bá kat nem tud ja tet ten ér ni. A Szé kely Gá bor kép vi sel te szak mai ság vi szont ép -
pen ab ban áll, hogy a meg va ló sí tás nak a legap róbb moz za na tait is ké pes pon to san
ar ti ku lál ni, a leg ki sebb össze te vők re vissza bon ta ni; ki mu tat ni, mi lyen gesz tus hiány -
zik és miért, rá mu tat ni, ho gyan kell „el le ne ját sza ni” egy „han gos mon dat nak” halk
dik ció val, halk mon dat nak har sány ság gal stb.

ne he zen megítél he tő, mi től jó egy ala kí tás. Gyak ran hal la ni szí né szek től, hogy
több tu cat előadás ból csu pán két szer-há rom szor tud ta el ját sza ni a sze re pét – holott
a kül ső szem lé lő ezt a két-há rom al kal mat sem fel tét le nül tud ná meg kü lön böz tet -
ni a tu cat nyi má sik es té től. A si ke rült ség ki szá mít ha tat lan sá ga a megér tés szín há -
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zá nak éppúgy nem-kiiktatandósajátossága,mint az imp ro vi za tív, hap pe ning- vagy
per for mansz sze rű mű fa jok nak (jól le het el té rő lép té tek ről van szó). ez az eset le ges -
ség – azaz hogy az ala kí tás ként ér tett ér tel me zés és megér tés min dig az nap, ott és
ak kor szü le tik – nem va la mi meg fosz tott ság, amit a szín ház nak szé gyell nie vagy le -
küz de nie kel le ne. ép pen eb ből a ki szá mít ha tat lan ság ból kiin dul va ér de mes meg ra -
gad nunk a megér tés szín há zá nak megér tés fo gal mát.

Az ér tel me zés mun ká ja a Boldogtalanok ese té ben ab ból állt, hogy a ren de ző és
a szí nész tisz táz za, mi lyen, a szö veg ál tal előirány zott ak tu so kat kell vég re haj ta ni,
s hogy ezek nek mi lyen tem pó ban, mi lyen rit mi ká val kell kö vet niük egy mást. Kör -
vo na laz ni kel lett, mi lyen já ték té ren be lül mi fé le vé gig csi ná lan dó gya kor lat sor ve zet
a szö veg ál tal meg kí vánt megér tés ak tus vég re haj tá sá hoz. nem va la mit ért meg a
szí nész a Boldogtalanok ese té ben, ha nem vé gig jár ja az „igaz ság ke re ső lo gi ká val”
megal ko tott szi tuá ció sort. ha meg fe le lő kö vet ke ze tes ség gel van ki je löl ve a pá lya,
ha kel lő amp li tú dók be já rá sá ra kész te ti a szí nészt, va la mint ha a meg ter ve zett fi -
gu ra elég te her bí ró az ál ta la hor do zott an ta go niz mu sok ki könnyí tés (él ve zés) nél -
kü li fenn tar tá sá hoz, a gya kor lat sor vég re haj tá sa be le ve ze ti a szí nészt az ott és ak -
kor lét re jö vő dön tés kény szer be. A megértésaktuseztazegészfolyamatotjelenti:
nempont-,hanemállapotszerűmegértés;nempillanatnyibelátás,hanemfolyama-
tosfeltárulás;nemvalamikülsőtörténésnek,hanemafiguraönmagánakmintdön-
téshelyzetbekerülőnekamegértése.

A te leo lo gi kus dra ma ti zá lás ki kény sze rí ti a fi gu rá ból, hogy ön ma ga előtt/ön ma ga
szá má ra meg mu tat koz zon: Ivanov „hall gass, te zsi dó!”-ja; Don Juan el vi ra előt ti térd -
re bo ru lá sa; húber Sir má nak szi sze gett „Fogd be a szád!”-ja mind-mind olyan be széd -
ak tus, amelyremagaabeszélősemszámított.ön ma ga szá má ra okoz meg le pe tést az -
zal, hogy olyanemberréválik,akiéppenilyentettekethajtvégre. A cse lek mény ele jén
sem Ivanov, sem Don Juan, sem el vi ra, sem Ró za stb. nem úgy te kin tett ön ma gá ra,
mint ha ké pes vol na ar ra, amit a cse lek mény so rán vég re hajt. ez az önis me re ti tré ning
nem me di ta tív, nyu gal mi ál la pot ban vég re haj tott ma guk ba né zést je lent, ha nem átala -
ku lá si, más sá vá lá si fo lya ma tot. A szí nész áb rá zol ta fi gu ra az elő raj zolt, kon zisz tens
já ték tér be já rá sá val fo lya ma tos ala ku lás ban van. A fi gu ra vál to zás ként, ak ciók és reak -
ciók so ro za ta ként ér ten dő; pil la nat fel vé tel nem ké szít he tő ró la.

A be pró bált ak ció ként meg va ló su ló tettek, az in to ná ciót és a hang súlyt rög zí tő
pró ba fo lya mat után ki mon dott mondatok, vé gül az (ál ta la és a töb bi sze rep lő ál tal
vég re haj tott) tet tek re és mon da tok ra va ló, fo lya ma tos reflexi ó ként ér ten dő belső
monológok hár ma sa al kot ja a megértésvégrehajtandógyakorlatsorát. A já ték tér
bizto sít ja, hogy az egyes sze rep lők ne szo lipsz tisz ti kus ma gány ban, egy más tól füg -
get le nül, ha nem össz já ték ban, egy más hoz ké pest, egy más sal vi szony ban pro du kál -
ja nak ön megér tést. De a já ték tér ma ga csak a fi gu rák kon zisz tens egy más hoz kap -
cso lá sa ként jön lét re. A já ték tér a pró ba fo lya mat ban meg ter ve zett és le bo nyo lí tott
megér tői gya kor lat so rok ered mé nye ként raj zo ló dik ki, azok kon tex tu sá vá vá lik. A já -
ték tér és a ben ne va ló gya kor lat so rok köl csö nö sen elő fel té te le zi a má sik meg lé tét:
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egy idő ben jön nek lét re, egyik sincs előbb, mint a má sik. úgy is fo gal maz hat nánk,
hogy olyan já ték ról van szó, amely nek a já ték te re a ját szá sa köz ben jön lét re.

Amennyi ben az elő ké szí tő mun ka si ke res volt, a meg va ló sí tás – a kon zisz tens já -
ték te ret és az elő ké szí tett gya kor lat sort pár hu za mo san lét re ho zó előadás – ese-
ménnyé vá lik: idő ben ki bom ló, drá mai dön tés hely ze tek so ro za tá vá. Az ese mény ki -
fe je zést nem köz na pi ér te lem ben hasz ná lom, ha nem azo kat a szín há zi lag ki tün te tett
előadá so kat je lö löm ve le, me lyek kiemel ke dő esz té ti kai ér té ket te rem te nek, kü lön -
le ges be fo ga dói ta pasz ta la tot kí nál nak fel, hogy az tán a szín há zi em lé ke zet szá má -
ra va la mi lyen szem pont ból ma ra dan dó nak bi zo nyul ja nak. min den előadás ma gá -
ban hor doz za az ese ménnyé vá lás le he tő sé gét, de – hiá ba ez min den szín ház csi ná ló
cél ja – nem min den előadás vá lik va ló ban az zá. né hány előadás már az ér tel me zés
so rán olyan tév utak ra té ved, me lyek nem az ese mény sze rű meg va ló su lás fe lé ve zet -
nek, ha nem a drá ma ha gyo má nyos, a szín há zi kö zös ség ál tal tú lon túl jól is mert ér -
tel me zé sek nek a fel mon dá sa fe lé. ezek az előadá sok nem ese mé nyek, ha nem a ha -
gyo mány il luszt rá ciói. más, ere de tibb ér tel me zés re épí tett előadá sok né hány
al ka lom mal ké pe sek ese ménnyé vál ni, más kor azon ban – pél dául a szí né szi gya kor -
lat sor ne héz sé ge miatt – ku darc ba ful lad nak: a szí né szek hi bát hi bá ra hal moz nak,
az előadás a né ző szá má ra ért he tet len lesz, a já ték szétesik, in kon zisz tens sé vá lik
stb. Az ér tel me zés be vett út jai ról le té rő tár su lat min dig koc káz tat, mert míg a né -
ző könnyen ér ti a meg szo kott ér tel me zé se ket, több nyi re ide gen ke dés sel, oly kor bi -
zal mat lan ság gal kö ze le dik az új sze rű, szo kat lan, meg hök ken tő ér tel me zé sek fe lé.
és nincs olyan ér tel me zés – azaz nem lé te zik olyan elő ze tes já ték tér –, amely mara -
dék ta la nul sza va tol azért, hogy a pró ba fo lya mat meg kez dé se után hat hét tel a színé -
szek min den es te, ami kor csak a da ra bot játsszák, ese mé nye ket fog nak lét re hozni.

≠

A megér tő szí nész gya kor la tai a kö vet ke zők:
a) A fizikaitettek (ak ció) a mon da tok kö zöt ti tér ben, a mon da tok kö zött meg -

nyí ló üres he lye ken men nek vég be: át ve ze tik az egyik mon da tot a má sik ba. A drá -
ma szer zői inst ruk ciói ter mé sze te sen megelő le ge zik a drá mai ak ció kat. De Szé kely
már az el ső, ál ta lunk ren de zett je le ne tek meg mu ta tá sa után egyér tel mű sí tet te, hogy
nem ki mon dot tan ja val lott az ak ció kat a szer zői uta sí tá sok ban előirány zot tak ra
kor lá toz ni. A leg szem be tű nőbb kü lönb ség az el ső je le ne teink és a vizs ga da ra bok
kö zött a je le ne tek ter je del me és ak ció mennyi sé ge volt. né hány hét alatt a rö vid ke
je le ne tek ak ciók kal, né ma cse lek vé sek kel dú sul tak fel – ez tet te élő vé és já té kos sá
a kez det ben tom pa, ér dek te len je le ne tein ket. meg fi gyel he tő ez a di ák szín ját szás
mű fa já ban (de a gyen gébb pro fesszio ná lis szín ház ban) is: az ilyen előadá sok több -
nyi re el mu laszt ják a mon da tok kö zöt ti tér meg nyi tá sát, ak ció val va ló ki töl té sét.
ezek az előadá sok nem já ték ra ser ken tik a szí nészt, csu pán a szö veg elő re meg be -
szélt pó zok ban tör té nő, me cha ni kus el mon dá sát vár ják tő le. A drá ma ver bá lis anya -
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gá nak el mon dá sá ra szo rít koz va hű vös, ri deg és rö vid előadá so kat hoz nak lét re, s jó
né hány mon da tot nem tud nak konk rét ér te lem mel meg töl te ni: a szí né szek nek csu -
pán az in to ná ciós kész sé geit hasz nál ják, a tes tét, a fi zi kai ak ciók ré vén tény le ge sen
mó do su ló ideg ál la po tát nem.

las san ta pasz tal tuk ki, ho gyan le het felépí te ni egy-egy ak ció sort. Az Ivanov rea -
lis ta, se ma ti kus an ta go niz mu sok ra szo rít ko zó szö ve ge nem kí ván ja meg – sőt, gyak -
ran le tilt ja – az ext rém szi tuá ció al ko tást. Cse hov drá má já ban a leg több dia ló gus ke -
vés te ret hagy a mon da tai kö zött, lo gi ku san fű zi őket egy más ba, rit ka a tö rés, a
vá rat lan, éles vál tás. Az ak ciók nak ugyanis ép pen az a funk ció juk, hogy tá jol ják a
megér tést, szi tuál ják a szö veg ben mi ni má lis kon tex tus sal vagy re fe ren ciá val bí ró
mon da to kat.

Azok a mon da tok kí ván ják meg az ak ció val va ló megalapozástéskontextualizá-
lást, ame lyek nél a „naiv megér tés cső döt mond” (te hát ame lye ket egyál ta lán nem
ér tünk), vagy ame lyek nek a je len té se ma gá tól ér te tő dő, ezért szín há zi lag nem ér -
de kes (te hát ame lye ket „túl jól” ér tünk). Bi zo nyos mon da tok csak azál tal vál nak
szín há zi lag re le váns sá, hogy va la mi meg le pő, a szö veg el sőd le ges je len té sé től el ru -
gasz ko dó kon tex tust te rem tünk ne kik né ma, a mon da tok köz ti tér be he lye zett ak -
ciók kal. ezek az ak ciók tájolják mind a szí né szi, mind a né zői megér tést. ez zel a
tech ni ká val el tá vo lod ha tunk a be vett, ha gyo má nyos ér tel me zé sek től, új ol va sa to -
kat te remt he tünk, vagy je len tés sel tölt he tünk meg ért he tet len, za va ros mon datokat.

b) A mon da tok szituációjának a meg ter ve zett és össze han golt, több fi gu rát moz -
ga tó tett sort ne vez zük. A szi tuá lás meg ha tá roz za, hogy mikéntértsünk egy mon -
da tot. A szi tuá ció több di men ziós is le het: el kép zel he tő, hogy há rom fi gu ra ép pen
ha lá los élet ve szély ben van – ez az alap ve tő szi tuá ció juk –, de ezt egy más elől vál to -
za tos pót cse lek vé sek kel – zöld sé get pu col nak, jo józ nak, ci ga ret tát te ker nek – lep -
lez ni pró bál ják, s így – akár együt te sen – lét re hoz nak egy ál szi tuá ciót is.

Ar ra kell tö re ked nünk, hogy pre cíz ak ciók kal kör vo na laz zuk a szi tuá ciót, s hogy
ez a kon tex tus mi nél ért he tőb ben kö tőd jön az el hang zó mon da tok hoz. hi szen a
szi tuá lás cél ja, hogy ne ma rad jon abszt rakt, je len tés nél kü li mon dat.

A fen ti DonJuan-e lem zés szem pont já ból kulcs kér dés, ho gyan si ke rül szi tuál nunk
a kö vet ke ző je le ne tet:

SGA nA Rel le (Félre,DonJuantnézve) ez nem em ber.
Don nA el vI RA nem foly ta tom, me gyek. ennyi volt, amit el kel lett mon da nom önnek.
Don JUAn Asszo nyom, na gyon ké ső van. Ké rem, ma rad jon itt. min dent meg

fo gunk ten ni a ké nyel méért.
Don nA el vI RA nem, Don Juan, ne ma rasz tal jon to vább.
Don JUAn Asszo nyom, higgye el, örö möm re szol gál na, ha itt ma rad na.
Don nA el vI RA mon dom, hogy nem. ne fe csé rel jük az időt fö lös le ges be széd del.

hadd men jek vég re, ne is pró bál jon el kí sér ni…
(DonnaElvirael.)
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Az ér tel me zés kulcs kér dé se, hogy mit tesz nek egy más sal a fi gu rák, mie lőtt el mond -
ják a drá ma ver bá lis anya gát. mi lyen in ten zi tá sú fi zi kai ak ciók kal ma rasz tal ja Don
Juan el vi rát? Du la kod nak? med dig men ne el Don Juan el vi ra ott-tar tá sáért? mit tesz
mindez alatt Sga na rel le (aki mind vé gig je len van a tér ben, no ha csak két szer szó -
lal meg)? Be fog ja a fü lét, el som for dál vagy leesett ál lal fi gye li a don ju an ta la no dó
gaz dá ját? mi lyen ter je del mű hall ga tás, mek ko ra bel ső küz de lem elő zi meg Don Juan
ké ré sét („örö möm re szol gál na, ha itt ma rad na”) és mennyi re bír ja megaláz ni ön -
ma gát? (Az ér tel me zés szem pont já ból sze ren csés, ha a mon da ta ir tó za to san ne he -
zen szü le tik meg!) el vi ra könnyek kö zött tá vo zik? Kap kod va mond ja el a há rom zá -
ró mon da tát, vagy min den egyes mon dat kö zött hosszú má sod per cek tel nek el,
mi köz ben le fej ti ma gá ról a ra gasz ko dó Don Ju ant? (Utób bi a sze ren csés, hi szen ez
az út te szi le he tő vé, hogy el vi ra ki lé pő mon da tai egy re nö vek vőbb in ten zi tás sal, el -
té rő he lyi ér ték kel szó lal ja nak meg!) Stb.

egy sor olyan kér dés, amely dön tően be fo lyá sol ja a mon dat sor je len té sét, s elő -
se gí ti, hogy a fi gu rák mi nél na gyobb amp li tú dó kat jár ja nak be, a mon da tok pe dig
konk rét je len tés sel te lí tőd je nek, s ne csak a dik ció val va ló ügyes ke dés szab ja meg a
hang vé te lü ket.

c) Amondatokkimondása (dik ció) dön tő mó don függ a fi zi kai ak ciók tól. Amegér-
tésszínházaalapvetőenakciócentrikus. nem ma rad hat abszt rakt, szi tuá lat lan mon -
dat az előadás ban. A ver bá lis anya got a megér tés gya kor la tok so rán sem mi sem tün -
te ti ki; pusz tán in ten zi tás jel ző sze re pük van – akár csak egy-egy tett nek. ez lé nye ges
kü lönb ség az ér tel me zés sa ját hie rar chiá já val szem ben: az asz tal mel lett a miérte -
ket a mon da tok nak te szi fel az ér tel me ző; a megér tés hogyan kér dé sei ál tal a hang -
súly át ke rül a je le ne tek fo lya mat sze rű sé gé re, amely nek leg fel jebb orien tá lói a mon -
da tok. Jel ző bó ják, amik kö zött az ak ció-so rok vég be men nek.

A Don Juan ne vű fi gu ra ön megér té se nem füg get le nít he tő a Don Ju ant ját szó szí -
nész megér té sé től. A szí nész nek tö ké le te sen ér te nie kell a szi tuá ció ját: tisz tá ban
kell len nie az zal, mi fé le gon do la tok me rül nek fel a ját szott ka rak ter ben an nak a szi -
tuá ció nak a ke ze lé sé re, amely ben ben ne áll; eze ket – men tá lis gya kor lat sor ként –
vé gig kell gon dol nia, a fel me rü lő moz du la to kat vég re kell haj ta nia stb. A szí né szi
megér tés több is, ke ve sebb is, mint az ér tel me zés; a szí nész nek ér te nie kell, miért
kö vet ke zik lo gi ku san a fi zi kai cse lek vé sé ből a mon dat ki mon dá sa – más kü lön ben
nem sza bad ki mon da nia a mon da tot! –, de ez nem a jó zan be lá tá son, ha nem a fi zi -
kai ál la pot in tui tív megér té sén alap szik: aszövegmegvalósításán. A szí nész rit mus -
ér zé ke vagy test tu da ta legalább annyi ra fon tos an nak ér de ké ben, hogy egy-egy mon -
dat pon to san, jó pil la nat ban, vi lá go san ar ti ku lá lód jon, mint az elő ze tes elem zés
pre ci zi tá sa. Ki szá mít ha tat lan, s ter mé sze te sen nincs mér cé je, hogy ép pen mennyi
ideig tart és mennyi ak ciót kö ve tel meg, hogy el jus son egy-egy mon dat ki mon dásáig.

mi vel a fi zi kai cse lek vé sek nem il luszt ra tí vak, ha nem tény le ges szí né szi je len lé -
tet kí ván nak meg, szük ség te len ar ról be szél ni, hogy a szí nész „be leéli-e ma gát” Don
Juan, el vi ra vagy Sga na rel le sze re pé be, vagy sem. A fi zi kai ak ciók le bo nyo lí tá sá val
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a szí nész meg te rem ti azt az (egyik le het sé ges) ál la po tot, ame lyik ál tal az ér tel me -
zett mon da tok el hang zá sá hoz oktársul. Ugyan a szö veg től in dul a szín ház csi ná lás,
a meg va ló sí tás so rán ak ció és dik ció meg kü lön böz tet he tet len össze tar to zá sát kell
meg cé loz ni. Sze ren csés eset ben ez olyan fi zi kai ál la po tot je lent, amely ben ma gá tól
ér te tő dően hang za nak el az el mon dan dók. en nek sem mi kö ze a „be leélés hez”. hi -
szen az ál la pot, amely be a fi zi kai ak ciók ré vén a szí nész ke rül, a sa ját ja: az ő tes tét
és ideg rend sze rét ve szi igény be. ez az ál la pot köz vet le nül elő ké szí ti, hogy megért -
se a hely ze tet, amely ben ben ne áll, és ön ma gát mint eb ben a hely zet ben ál lót. Az
elő ze tes, kon zisz tens ér tel me zés ek kor már csak já ték tér ként ér vé nye sül, azaz olyan
össze han go ló ke ret ként, ami biz to sít ja, hogy az egyes sze rep for má lá sok egy más sal
is vi szony ba lép je nek, s a sze rep lők össz já té ka kö vet ke ze tes egészt ad jon ki.

d) A belsőmonológ sze re pe a ki mon dott mon da tok tól és a vég re haj tott ak ciók -
tól ab ban kü lön bö zik, hogy a né ző elől mind vé gig rejt ve ma rad. A bel ső mo no lóg a
fi gu ra a sa ját és má sok tet tei vel va ló vi szo nyát, az ar ra va ló reflexi ót rög zí ti. egy
ma ra dék ta la nul meg kom po nált előadás ese té ben a bel ső mo no lóg az összes fi gu ra
min den egyes szín pa don töl tött pil la na tá ban szól.

Kar di ná lis kér dés ez olyan kü lön le ges sze re pek ese té ben, mint Brecht Kurázsi
mamájá nak a né ma Katt rin ja, aki szin te mind vé gig szí nen van, de egy szer sem szó -
lal meg, s a szö veg meg le he tő sen ke vés tám pon tot ad ar ra vo nat ko zó lag, hogy mit
csi nál a szín pa don. (en nek a prob lé má nak egy na gyon erő sen re du kált vál to za tát
lát tuk az imént a Don Juan–el vi ra duett ben ki bi ce lő Sga na rel le- nél.) A bel ső mo no -
lóg sza va tol azért, hogy a fi gu rák mind vé gig kon zisz ten sek ma rad ja nak ak kor is, ha
tet tek kel vagy sza vak kal nem tud ják ki nyil vá ní ta ni, hogy ép pen hol tar ta nak. A fi -
zi kai ak ciók a tet tek, a bel ső mo no lóg agondolatokkoreográfiája. Csakis ak kor raj -
zol nak ki kon zisz tens ívet a meg tett ak ciók és a ki mon dott mon da tok, ha egy-egy
fi gu rá nak a tet tei és mon da tai kö zöt ti üres tér ki van tölt ve a bel ső mo no lóg gal.
nem szük sé ges, hogy a sze rep lők fo lya ma tos cse lek vé sek kel és per ma nens be széd -
del tu dó sít sa nak ar ról, hogy ép pen mi zaj lik ben nük. De az na gyon is szük sé ges egy-
egy szerepívmeg raj zo lá sá ban, hogy a hall ga tás nak vagy a nem-cse lek vés nek éppúgy
le gyen miértje és hogyanja, mint a mon da tok nak és az ak ciók nak. Ak kor is, ha csak
a szí nész van tisz tá ban az zal, hogy ép pen miért nem szól, miért nem cse lek szik.

A bel ső mo no ló got a töb bi sze rep lő ak ciói val va ló fo lya ma tos vi szony ban ál lás al -
kot ja. A szí nész nek nem csak a sa ját szö ve gé nek ér tő meg je le ní té sé re, ha nem a töb -
bie ké re is fi gyel nie kell; tisz tá ban kell len nie az zal, hogy az ő fi gu rá já nak a pers pek -
tí vá já ból mit je len te nek a töb biek ak ciói. ez az ér tel me zés ter mé sze te sen tel je sen
mást ol vas ki az elé tá ru ló cse lek vé sek ből, mint az ak ció kat le bo nyo lí tó fi gu rák vagy
a da ra bot koor di ná ló ren de ző. A szín ház sok pers pek tí vás mű faj: a tény le ges összjá-
ték csak ak kor va ló sul meg, ha fo lya ma to san zaj ló, pár hu za mos bel ső mo no ló gok
so ka sá ga töl ti ki az ak ció és be széd szü ne teit.
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A megér tés szín há zá ban az áb rá zolt fi gu rák nem füg get le nek a megér tés gya kor -
lat so rai tól. A szí nész nem le ké pez egy ele ve, az ér tel me zés ál tal adott, iden ti kus fi -
gu rát. (Szem ben mond juk a com me dia dell’ar te mű fa já val, ahol a fi gu rák sé mák for -
má já ban, az ép pen le bo nyo lí tott cse lek vés től füg get le nül is kéz nél van nak.) Az
ér tel me zés kon zisz ten ciá ja csak azt sza va tol ja, hogy a gya kor lat so rok ként meg va -
ló su ló, foly to nos moz gás ban lé vő fi gu rá nak kö vet ke ze tes sé ge le gyen; a sze rep ívet
a felada tok vé gig csi ná lá sa, az elő ze te sen, miértek kel és hogyanok kal meg raj zolt út
vé gig já rá sa te rem ti meg.

A fi gu rák la za, vál to zé kony iden ti tá sát szem lé le te sen jel lem zik a szi tuá ciók meg -
te rem té sé re irá nyu ló pró ba fo lya mat be li gya kor la tok. A szi tuá ciók meg ter ve zé se al -
kot ja a pró bák mag vát. Szé kely na gyon sok szor elis mé telt ja vas la ta, hogy a pró ba
ki fe je zést szó sze rint ért sük. Tett so ro kat, in to ná ciót, gesz tu so kat le het csak el ját -
sza ni, abszt rakt mó don kö rü lírt ka rak te re ket nem. A fi gu rák meg va ló sí tá sa at tól
függ, hogy a ren de ző és a szí nész mi lyen si ker rel tud vál to za tos cse lek vé sek re le -
he tő sé get adó ak ció so ro kat te rem te ni a szö ve gek szá má ra; mennyi re tud ják be moz -
gat ni a fi gu rát, tar ta lom mal töl te ni meg a mon da tok kö zöt ti csen de ket; mennyi re
tud ják ki tá gí ta ni a mon da tok je len tés me ze jét azál tal, hogy szé le sebb re húz zák a
mon da tok kö zöt ti ré se ket. A vál to za tos szi tuá ciók ki pró bá lá sa el ső sor ban azt vizs -
gál ja, hogy egy-egy fi gu ra ho gyan vi sel ked ne kü lön bö ző szi tuá ciók ba ál lít va. A pró -
ba fo lya mat so rán hasz nos le het olyan szi tuá ciók ban is vizs gál ni a fi gu rá kat, ame -
lyek a cse lek mény ben ben ne sin cse nek. ez is nö ve li a szí nész moz gás te rét, töb bet
fog tud ni a sze rep ívet al ko tó kon zisz ten ciá ról, ha vál to za tos meg va ló su lá sait pró -
bál hat ja ki. S könnyen meg le het, hogy egy-egy je le net megér té sé hez ép pen egy ilyen
fiktív je le net szol gál tat ja a kul csot: Don Juan és el vi ra fen ti pá ro sá nak megér té sé -
hez hoz zá se gít he ti az ér tel me ző ket, ha el gon dol ják, mi ként me he tett vég be ket te -
jük el ső ta lál ko zá sa; el vi ra ér tel me zé sét mé lyí ti, ha a fiktív je le net ben ugyanez a
pár be széd le ját szó dik kö zöt tük fordítva stb.

A JÁ TÉK TÉR BE JÁT SZÁ SA
A fen tebb kör vo na la zott ér tel me zői és megér té si gya kor lat so rok jól mu tat ják, mi -
fé le to tá lis koor di ná ciót irá nyoz elő a megér tés szín há za a ren de ző szá má ra. A koor -
di ná lás nem azo nos a do mi ná lás sal. A ren de ző nek ké pes nek kell len nie ar ra, hogy
ak ció kat, in to ná ció kat vagy bel ső mo no ló go kat ja va sol jon a szí nész szá má ra, ez
azon ban nem je len ti azt, hogy pont ról pont ra az egész, a szí nész szá má ra előirány -
zott aka dály pá lyát ne ki kell lét re hoz nia. Az ér tel me zés kon zisz ten ciá já nak meg te -
rem té se után a szí nész – a já ték tér ad ta le he tő sé ge ken be lül – ön moz gó.

A ren de ző nek olyan szín há zi gé pe ze tet kell al kot nia, amely al kal mas a szí né szek
össz já ték ban va ló orien tá lá sá ra. Az előadás ként meg va ló su ló össz já ték ba a ren de -
ző már nem szól bele. Utó lag ter mé sze te sen hozzászól, jel zi, hol aka do zott az össz -
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já ték, ki vé tett el egy-egy sza kaszt a megér tői gya kor lat sor ban, ho gyan le het ne még
preg nán sab ban meg va ló sí ta ni egy szán dé kot stb. De az előadás már já ték ként va -
ló sul meg.

A megértésszínházábanösszjátékformájában – a já ték tér ke re tein be lül – kol-
lektív(közös)megértészajlik. Ad va van nak a tá gan ér tett sza bá lyok, de hogy mi lyen
lesz a já ték, s hogy a já ték ból mi lyen já ték tér ol vas ha tó majd ki, az a per for ma tív
megér tés től – az ott és ak kor tör té nő vég re haj tás tól – függ. A né ző nek nem kell 
ki kö vet kez tet nie az előadás ból, hogy mik vol tak a já ték sza bá lyok, hogy mi fé le in -
 struk ciók han goz tak el; mi nél in kább rejt ve ma rad a ren de ző mun ká ja, an nál ered -
mé nye sebb a meg va ló sí tás. A vég be me nő ér tel me zés nek nem az a vég ső cél ja, hogy
a né ző vissza fejt se az ere de ti leg lét re ho zott, a já ték kon zisz ten ciáit biz to sí tó ere -
de ti ér tel me zést. A szín ház ál tal lét re ho zott je len té sek ru gal ma sak. A befogadó
számárafelkínáltesztétikaitapasztalatnemlezárt,pontosanmeghatározottértele-
megészátadásárairányul,hanemintenzitásokat,potenciálisanmegrajzolhatósze-
rep-éstörténetíveketkínálfeltovábbiértelmezésre.

mind az, amit ro man ti kus kö rülírá sok kal a sze rep be be le ve sző szí nész ről vagy az
ala kí tás hi te les sé gé ről mon da ni szok tunk, a megér tés szín há zá ban úgy me rül fel,
mint egy gya kor lat sor pre cíz, men tá lis és fi zi kai kon cent rá ciót igény lő vég re haj tá -
sa. Az előadás lét re ho zá sá ban – a szö veg gya kor la tok tól a já ték tér és a gya kor lat sor
kon zisz ten ciá já nak meg te rem té séig – fel hal mo zott mun ka mind az össz já ték lét -
re jöt tét szol gál ja. A megér tés-ak tu sok a gör dü lé keny össz já ték ré vén tör té nő, ese -
mény sze rű be kö vet kez te az egész pró ba fo lya mat cél ja.

„A já ték iz gal ma, le bi lin cse lő ha tá sa ab ban áll, hogy a já ték fö lé be ke re ke dik a já -
té ko sok nak”,17 ír ja Ga da mer. A be ját szás so rán lét re jö vő já ték tér komp le xi tá sá nak
és ért he tő sé gé nek fel té te le a kö vet ke ze te sen vé gig vitt pró ba fo lya mat. De az előadás -
ban – amennyi ben si ke rült – el tűn nek a lét re ho zók: el tű nik a drá ma író és a szö veg,
el tű nik a ren de ző, el tűn nek a szí né szek, el tűn nek az inst ruk ciók, lát ha tat lan ná vál -
nak a já té kot koor di ná ló, e ta nul mány ban meg ha tá roz ni pró bált elő ké szí tő sza ka -
szok, hogy átad ják a he lyü ket a lét re jö vő já ték tér nek, va la mint az azt be né pe sí tő,
fo lya mat sze rűen vál to zó, ál lan dó ke let ke zés ben lé vő fi gu rák nak.

≠

Szót kell még ej te nünk a megér tés szín há zá nak mai, szá munk ra va ló re le van ciá járól.
A megér tés szín há za fe lől ér tel mez he tet len az olyan szín há zi gya kor lat, amely

sem mit sem bíz a vé let len re. A megér tés gya kor lat so rait min dig ott és ak kor kell
vég re haj ta ni; ez sza va tol ja, hogy az előadás ne (elő)kész(ített) mon da tok és tet tek
új ra meg új ra elis mét lé se le gyen, ha nem min dig je len idő ben, a gya kor lat so rok ból
szü le tő megér tés – szem ben az att rak ció-a la pú szín há zak kal. Az utób bi ka te gó riá -
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ba nem csak a szó ra koz ta tó szín ház mű fa jait so rol hat juk, de olyan kor sza kos je len -
tő sé gű ren de zők mun káit is szem beál lít hat juk a megér tés szín há zá val, mint Tadeusz
Kan tor, Klaus mi chael Grü ber, Ro bert Wil son vagy Chri stoph mar tha ler. Két ség te -
len, hogy az utób bi év ti ze dek nyu gat- eu ró pai szín há zá ban a szín ház csi ná lás nak ez
a mű fa ja vált do mi náns sá. Ezekbenazelőadásokbanazeseménynemindividuális
aktus,hanemkollektívattrakció. A szí nész ál tal vég re haj tott gya kor lat sor ter mé sze -
te sen itt ugyanúgy ma gá ban hor doz za a hi ba le he tő sé ge ket, s gyak ran már-már a
cir kusz ban ta pasz tal ha tó tét tel bír, hogy si ke rül-e bi zo nyos moz gá so kat hi bát la nul
ki vi te lez ni. Amennyi ben nem si ke rül, a kol lek tív att rak ció el bu kik. ezek nek a spek -
tá ku lu mok nak azon ban van mér cé je: a szí né szek ál tal vég re haj tott, oly kor fi zi kai
ve széllyel is já ró ko re o gráfiák nak iga zod niuk kell egy pon to san meg ha tá ro zott met -
rum hoz, amely nek el vé té se az ava tat lan szem lé lő szá má ra is szem be tű nő (le het).

A megér tés szín há zá ban a gya kor lat sor nak nincs mér cé je. Több nyi re nem jár az
att rak ció ese mé nyek hez fog ha tó fi zi kai ve szé lyek kel. Az in di vi duá lis megér tés-e se -
mény egy vagy több fi gu ra va la ki vé vá lá sát mu tat ja be. A személyiség(ek)keletkezé-
seésátalakulása,nempedigegykollektívaműködésefoglalkoztatja. ho gyan lesz
Ivanov ön gyil kos sá – azaz mi lyen lé pé sek ben jut el egy em ber oda, hogy a szi tuá -
ció ját to tá li san kiút ta lan ként is mer je fel. ho gyan vesz ti el Don Juan don ju an sá gát –
azaz ho gyan vá lik egy gő gös, ön ma gá ba for dult em ber alá za tos sá. ho gyan bo rul fel
Ró za és húber szö vet sé ge, ho gyan zá rul be új ra a kap cso la tuk – mi fé le di na mi ka
hoz lét re ilyen erős szö vet sé get, mi ből áll egy ilyen szö vet ség, mi fé le vé dett sé get és
esen dő sé get je lent ben ne lé tez ni stb.

A kér dez ve ér tel me zett szö veg ből felépí tett gya kor lat sor vé gig já rá sa és megér -
té se ese ten ként tel je sen el tá vo lo dik a szö veg től. A szí nész és a szí nész min tá ját kö -
vet ve a né ző nem azt ér ti meg az előadás so rán, hogy mit je lent egy drá ma. Az
előadás és a szí né szi já ték aján la tot tesz ar ra vo nat ko zó lag, hogy a szö veg ja vas la -
tait kö vet ve ho gyan le het megal kot ni egy já ték te ret, s hogy azon a já ték té ren mi -
lyen fi gu rák és mi lyen sor sok for dul nak elő. ezt az aján la tot a né ző vagy el fo gad ja,
vagy nem; vagy – a szí né szi megér tés fo lya ma tot kö vet ve – fi gye lem mel kí sé ri és ér -
tel me zi, vagy eluta sít ja, mint az ő – a da rab ról va ló – előíté le tei vel össze fér he tetlent.

más já ték te rek is megal kot ha tók ugyanazon drá ma ja vas la tai ál tal, s egy-egy szö -
veg bi zo nyá ra ép pen ak kor me rül ki vég ér vé nye sen egy-egy szín há zi kö zös ség szá -
má ra, ha el gon dol ha tat lan ná vál nak új já ték te rek, kiol vas ha tat lan ná az új gya kor -
lat so rok, lét re hoz ha tat lan ná új fi gu rák. A részt ve vők szá má ra per sze egy-egy ilyen
új ra mon dás is hoz hat ese mény sze rű sé get, de a szín há zi ha gyo mány kö zös ség szá -
má ra az ilyes mi ke vés sé re le váns. lét re hoz ha tók ha son ló já ték te rek és ha son ló fi -
gu rák különböző szö ve gek ré vén is. em lí tet tem, hogy Szé kely Gá bor pá lyá já nak
egyik lé nye ges fel fe de zé se volt, hogy a Macskajáték-, a Boldogtalanok vagy a Dan-
ton-gya kor la tai val ki kí sér le te zett egy, a lé lek ta ni rea liz mus sza bály rend sze rén ala -
pu ló já ték te ret és fi gu ra tí pust, ame lyet az tán ter mé ke nyen és si ker rel ér vé nye sí tett
olyan szö ve ge ken, ame lyek nek a ma gyar szín há zi ha gyo mány ban más faj ta já ték te -
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re ket és fi gu ra tí pu so kat tu laj do ní tot tak – ez két ség kí vül ér tel me zői for ra da lom volt.
A megér tés szín há za meg kí ván ja az új já ték te rek és új sza bály rend szer-va riá ciók
meg te rem té sét: új fi gu rák más pre misszá kon ala pu ló ke let ke zé sé nek az áb rá zo lá -
sát, más jel le gű ese mé nye ket. eh hez új, iro dal mi vagy szín há zi szö ve gek is nyújt -
hat nak ins pi rá ciót – de a társ mű vé sze tek tech ni kái val is te remt he tők más faj ta, szín -
há zi lag új sze rű já ték te rek.

mind azok nak, akik to vább ra is al kal mas nak tart ják a szín ház in téz mé nyét a figu -
rá lis áb rá zo lás ra, ar ra kell fel ké szül niük, hogy új sze rű an ta go niz mu so kat, a sab lo -
nos sá me re ve dett ka rak te re ket megújí ta ni ké pes prob lé má kat, az ed di giek től eltérő
já ték te re ket fe dez ze nek fel. ez a szín há zi figu rá ció te rén olyas faj ta for ra dal mat kö -
ve tel meg, ami lyet a ké ső mo dern fes té szet ben Fran cis Ba con, lu ci an Freud, Balthus
vagy Ar nulf Ra i ner vég zett el: ők ugyan nem szá mol ták fel min de nes tül a figu rá -
ciót, de to tá li san átala kí tot ták egy-egy fi gu ra megal ko tá sá nak kri té riu mait. van nak
ilyen kez de mé nyek a szín ház ban is: a hi per rea lis ta, ne tán az ala nyi-do ku men ta ris -
ta vagy a ne ve lő-te rá piás szín ház egy for mán megér tés ak tu sok ki pro vo ká lá sát, a szö -
ve ge ken ke resz tül vég re haj tott önana lí zist tű zi ki cé lul, egy, a lé lek ta ni rea liz mus -
tól je len tő sen kü lön bö ző fi gu ra fo ga lom mal, ke vés bé esz té ti zált já ték tér rel ope rál va.

A fi gu rák mi ben lé tét megújí tó és új já ték te re ket el gon do ló teremtőmun ka, nem
pe dig – mint so kan ja va sol ják – a drá ma iro da lom tel jes el ve té se le het a biz to sí té ka
an nak, hogy a ma gyar szín ház mű vé szet ne me rül jön ki a meg lé vő for mák unal mas
új ra hasz no sí tá sá ban, de a sa ját – nem kis rész ben Szé kely Gá bor ál tal megal ko tott –
já ték ha gyo má nyát se kell jen min de nes tül meg ta gad nia.
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HA LÁSZ PÉ TER LE VE LE
SZÉ KELY GÁ BOR HOZ1

Ked ves Gá bor,

ha jól ér tel mez tem, a kiin du ló pont a szí nész ve ze tés. Spe cifi kus szí nész ve ze tés
klasszi kus for má ban. A szí nész ve ze tés két alap ele me a be gya kor lott ság és az imp -
ro vi zá ció.

Az imp ro vi zá ció néz he tet len, ér tel mez he tet len, fá rasz tó, ha nincs he lye a szín -
pa don, ha a szö ve get ilyen vagy olyan ok nál fog va nem ér te ni, ha a szí nész túl sok
ka rak tert hasz nál egy je le net ben, ha ener giát pa za rol.

A be gya kor lott ság aka dá lya le het an nak a cso dá nak, amit egye dül a szín ház ké -
pes nyúj ta ni: azt az ér zést, hogy meg ren dí tő ese mé nyek zaj la nak le ak kor és ott,
aho va ter vez ték.

Gon do lom, ezek ha lál ra unt is me re tek. mégis ez a szí nész ve ze tés alap ja. ez az,
amit min den meg moz du lás ban, inst ruk ció ban ér de mes kö vet ni.

ma te ma ti kus ba rá tom mal gyak ran rá gó dunk az imp ro vi zá ció el mé le ten (ma te -
ma ti kai el mé let, egyéb ként a kal ku lus kö ré be tar to zik). egy, ket tő. és ami köz te van,
el kép zel he tő imp ro vi zá ció nak, és ha rit mus sze rint 1.1, 1.2, 1.3, ak kor még ki sebb
egy sé gek az imp ro vi zá ció he lyi ér té kei. vi lá gos, egy sze rű kiin du ló pont. vi szont szám -
ta lan eset ben nem le het tud ni, hogy mi tör té nik egy és ket tő kö zött. Szó val nem
aka rok el ka lan doz ni. ezért vissza té rek a be gya kor lott ság hoz és a szín pa di imp ro vi -
zá ció hoz.

1 ha lász pé ter Szé kely Gá bor má so dik és har ma dik osz tá lyá ban tar tott kur zu so kat. ez a magán -
le ve le 1996-ban író dott.
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SZA BA DOK ÉS FE GYEL ME ZET TEK
Ta lán ez len ne a kur zus cí me. en nek a kur zus nak a szí né szi ki bon tá sa.

A szín ház ener gia szol gál ta tó üzem. A szí nész nek több ener giát kell ki bo csá ta ni,
mint amennyit nyer a kör nye ze té ből, kü lön ben az üzem ér tel met le nül mű kö dik.
A ren de ző, csakúgy, mint az ap pa rá tus töb bi ele me, ezt a vég ered ményt se gí ti elő.
A lát vány, a ze ne stb. a szín ház ban csak ak kor nyer ér tel met, ha meg sze mé lye se dik
a szí nész ál tal. Az ő he lye, az ő drá má ja, az ő ru há ja stb., nem a ren de zőé. A né zők
a szí nészt fi gye lik, nem a ren de zőt. nem rész le te zem. A ren de ző csu pán em lé kez -
te tő a né ző szá má ra. egy hely, egy rend(szer), aho va el he lyez he ti azt az em bert, akit
órá kon ke resz tül fi gyelt.

most itt fel füg gesz tem a be ve ze tést, és öt let sze rűen leírom, hogy mi re fo gok
kon cent rál ni a kur zus alatt. Azért is te szem, mert va la mi fé le reflexi ót vá rok. Azért
is te szem, mert ilyen for má ban még nem fog lal koz tam szí né szek kel. Bár az el múlt
évek ben a szín ház nak ép pen ezen as pek tu sa volt mun kám leg fon to sabb ele me: mi -
lyen vi szonyt ala kít son ki a ren de ző a szí nésszel a szín pa di mun ká ban.

A szí nész sem mi vel sem bu tább, mint a ren de ző, csak a szín ház egy má sik po zí -
ció já ban dol go zik. A ren de ző nyo má sa nagy te rü let re hat. A szí né szé ki sebb te rü -
let re, ezért na gyobb a nyo más.

A leg ki sebb kor mány zás a leg jobb kor mány zás. mi nél ön mű kö dőbb a ren de ző és
a szí nész kap cso la ta, an nál ha tá so sab ban mű kö dik.

mint be vá sár ló ko csi a shop ping mall ban. Be kell egy szá zast dob ni, és a ko csi a
tied. ha nem vi szed vissza, va la ki vissza vi szi he lyet ted egy szá za sért, vagy a sze -
mély zet, vagy akár ki. Ilyen konk rét, jól meg ha tá ro zott vi szo nyok ban a szí nész és a
ren de ző is job ban él ve zi a be vá sár lás örö mét.

most klasszi kus pél dák ból fo gok fel so rol ni né há nyat (és ezek va ló ban öt let sze -
rűen jöt tek elő be lő lem, bár az is le het, pav lov ku tyá ja va gyok). olyan öt le tek ezek,
ame lye ket fon tos nak és leír ha tó nak ta lál tam, te hát mint ta pasz ta lat átad ha tó.

SZÍ NÉ SZET AZ EPI KUS SZÍN HÁZ BAN
Itt a me sét megele ve ní tő szí nész min dent más képp ját szik, mint aho gyan mond ja.
Pekingiopera – sí rás he lyett ne ve tés. vagy az öreg min dig siet, a fiatal ráérő sen mo -
zog, mert ne ki még van ide je. Szó val a me se at tól sze mé lyes, hogy a szí nész nem
azt játssza, amit mond, ha nem az el len ke ző jét. ezt az el len ke zőt a szí nész és a ren -
de ző kö zö sen ta lál ja meg. Az anya be teg gyer me ké vel nem ro han át a szín pa don,
ha nem ölé ben tart va, szin te egy hely ben to pog, ak ció – nem ak ció.

Szó val min den for dít va van. úgy is mond hat nám, hogy az agyunk ban van a fe -
jünk, és nem for dít va. ezt az is el tud ja kép zel ni, aki ed dig for dít va gon dol ta. hi -
szen ép pen ez a szín ház vonz ere je. In tel lek tu sa. A fej csu pán egy szó. Sza vak csu -
pán sza vak, sza vak, szü net…

vagyis egy kur vá nak szü zet kell ját sza ni. nem cif rá zom, csak úgy ta pasz ta lat ból
mon dom. és ha már két ki szö gel lé si pont áll a ren de ző ren del ke zé sé re, könnyeb ben
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in dít ja út já ra a szí nészt. en nek szí nész ve ze té si kö vet kez mé nyei van nak. Könnyeb bé
te szi egy más megér té sét. egy ben meg ha tá roz za a stí lus ko moly sá gát, át gon dolt sá gát.

NO SZÍN HÁZ ÉS OPE RA
mond juk, hogy mind két eset ben ko moly kép zett ség gel ren del ke ző előadó ról van
szó. Szi go rú tra di cio ná lis sza bá lyok sze rint mű kö dik a szí nész, kot tá ra éne kel, mo -
zog, min den ak ció nak cen ti re ki mért he lye van, és mégis, a né ző nek az az ér zé se,
hogy ilyet még nem lá tott. mert nem a ren de zés re fi gyel, ha nem a szel lem idé zés re
– ha si ke rül a szí nész nek. A szí nész min den aka dályt el há rít, hogy mel lé kes kö rül -
mé nyek ne za var ják meg a rí tus ban.

moz du la tai (ma te ma ti kai lag) na gyon is meg ha tá ro zot tak. De itt is két ki szö gel -
lé si pont kö zött tör té nik va la mi. Itt sza ba dul nak fel az ener giák. Itt je le nik meg a
szel lem. Az pe dig nem más, mint a mind nyá junk ra vo nat ko zó, mind annyiun kat
megérin tő drá ma. A nem lá tott vi lág vi zuá lis és ér zel mi meg je le né se. eh hez na gyon
pon to san kell tud ni, ho gyan kell egy le pe dőt össze haj ta ni, mert ha min dig az élet -
rea li tás és a vé let le nek ad hoc jel le gű után zá sá val va gyunk el fog lal va, ak kor leg fel -
jebb tü kör ké pet ka punk az élet ről, és megál la pít juk ró la, hogy pont olyan, mint ami -
lyen nek el kép zel tük. így az tán min den ki a ma gá ra vo nat koz ta tott él ménnyel tá vo zik
és nem is tud ja, hogy a má sik mit lá tott. holott a szín ház min dig is a kö zös ség nek
szólt, nem csak a kö zön ség nek. A szín ház az, ami kor az em be rek mint kö zön ség
árad nak be a né ző tér re és legalább egy pil la nat ra, mint egy kö zös ség tag jai tá voz -
nak. (Kis sé pa te ti kus. De azért mu lat sá gos is, nem de?)

A no szí nész blasz fé miá val fog lal ko zik. ha lot tak élesz té sé vel. Szel le mek ma te -
ria li zá lá sá val (lásd még Jé zus). De eh hez nagy fe gye lem re van szük ség és sza bad -
ság ra. Itt nem sza bad a né zők től és a saj tó tól tar ta ni. A szí nész itt a leg ma gá nyo -
sabb. mert va ló ban ő a szel lem idé ző. ezt kell elő se gí te nie a mes ter nek, az
ope ra ren de ző nek, a ren de ző nek. Be fe je zet le nül ha gyom ezt is. nagy té ma.

A bu bo rék cí met ad nám en nek a fe je zet nek: Színészabuborékban.

HAM LET SZÍN HÁ ZA
Bot rány a pa lo tá ban. mi bot rá nyos ma nap ság? Ami nincs rend ben, az bot rá nyos. és
a szí nész nem azt játssza, ami bot rá nyos, ha nem azt, ami rend ben van. lát tam mez -
te len ham le tet. nem is olyan ré gen, és meg hök ken tőb bet. A ren de ző hü lyé nek né zi
a szí nészt, az be kap ja a di vat le gyet, amit ma mo dern si ker szín ház ból, filmből, té vé -
ből és élet ből kop pin tott. A ki ra kat ren de ző ket ki hagy tam vé let le nül. pe dig na gyon je -
len van nak… A „jó mo dor” min dig bot rá nyos. A tény sze rű ség a ha tás sal szem ben min -
dig bot rá nyos. per sze ké nyel met len, mert ne he zebb a né zők ke gyei be fér kőz ni ilyen
ala pon. De ha si ke rül, megéri. per sze ham let szí né szei is pa nasz kod nak az ál ta lá nos
hely zet re, amely ben mű köd niük kell. A bot rány a pa lo tá ban iga zi el kö te le zett sé get
igé nyel min den al ko tó tól a szín ház ban. vagy egy va kon vég re haj tott is te ni moz du lat
vagy egy po li te ness. vagyis jó mo dor. Tény sze rű, elő í té let men tes, ba rát sá gos.



VÍG JÁ TÉK
A szí nész ve ze tés a víg já ték ban rit mus kér dé se. Ugye, er ről nem kell so kat be szél ni.
Csak a ma gya rá zat ra irá nyí tom a fi gyel met. pon to sab ban csak egy ma gya rá zat ra: az
a szí nész, aki jó rit mus ban vá la szol, rea gál, cse lek szik, azt a szí vé be zár ja a né ző,
mert azt lát ja, hogy a szí nész ret ten tően ben ne van a do log ban. min den ideg szá lá -
val je len van az őt kö rül ve vő vi lág ban, a má sok plusz a má sik dol gá ban. ezért tud
ve le azo no sul ni, ezért érez ve le ro kon sá got, ezért néz fel rá, mert azt lát ja, hogy ott
an nak az em ber nek a he lyén van a szí ve. él. per sze van itt más is, de most csak erről.

CSE HOV IDIÓ TÁI
Azért unom a Cse hov-e lőadá so kat (sze ret tem ol vas ni őket), mert azt gon dol juk a
fi gu rá i ról, hogy nor má li sak, csak hát az élet… Sze rin tem mind idió ta… ki vé ve té -
ged és en gem, de te na gyon gya nús vagy szá mom ra, és már meg is ér kez tünk Stan
és pan hoz, lau rel and har dy. vagyis a két szí nész hez, aki ket megér tett Be ckett, és
meg pró bál ta szín pad ra ál lí ta ni a két fi gu rát. va la hogy si ke rült is a do log, de annyi -
ra nem, amennyi re ne kik. ezért az tán, ha a mo dern szín ját szás, az ab szurd és a töb -
bi ta ní tá sá ra vál lal ko zom, min den kép pen a vau de vil le-t vagy a Stan és pant vá lasz -
tom ala pul. és ak kor ta lán egy szer Be ckett köl té sze te is mű kö dés be hoz ha tó.

Igyek szem tá vol tar ta ni ma gam a mo rál pszi cho ló giai elem zé sek től. ezek au to -
ma tiz mu sok, amit a szö veg vált ki a szí nész ből, vagyis az ön ki fe je zés ti los, mert az
jön ma gá tól, kü lö nö sen, ha az em ber je len van.

Be me gyek az osz tály ba, és az el ső órát így kez dem: Ked ves fiatal ren de ző kol lé -
ga, az el ső inst ruk ció ja a szí nész nek ez le gyen: megér kez tél az ott ho nod ba, vagy ez
az új ott ho nod, itt fogsz lak ni. Szí nész vagy. más la ká sod nincs is, mint a szín pad.
Itt az al vó he lyed, a mos dód, és itt van nak a tár said. éle ted ta núi pe dig ott ül nek
lenn, érezd ma gad ott hon, nincs má sod, mint ez (ez nem vicc). én kó bor lá si má niá -
ban szen ve dek gye rek ko rom óta, de van ben nem va la mi szí nész is, és amió ta iga -
zán megér tet tem, hogy a szín pad az a hely, ahol ott hon ér zem ma gam, még azt is
el tu dom kép zel ni ma gam ról, hogy akár szí nész is le het nék. ez nem pa te ti kus, ezt
úgy ér tem, hogy Iza bel la u. 46. II. eme let 3., egy szo ba-kony ha. A Sza bó né ni é. Ilyen
konk ré tan a te ott ho nod a szín pad. Az a po hár víz, amit felemelsz az asz tal ról a da -
rab köz ben. Az aj tó, ahol be lépsz stb. Konk rét.

még egy dol got biz to san meg ta ní ta nék a szí né sze ket inst ruá ló ren de zők nek. ez
pe dig a ta ka ré kos ság. per sze, er ről sem kell so kat be szél ni. Csak annyit em lí tek,
hogy az el ső atom rob ban tás hoz szük sé ges lánc reak ció-kí sér let nél (sár kány fa rok-
tech no ló gia) egy ra dioak tív csö vön áteresz tet tek egy ra dioak tív ru dat. Is me re tek
hiá nyá ban túl gyor san. és csak egy kis zöld szik ra pat tant ki. A több mil lió dol lá ros
ru dacs kák ból. ener gia ta ka ré kos ság, a meg fe le lő ada go lás. Tisz te let a sza vak iránt.
A moz du la tok iránt. má sok iránt. Tisz tel gés sa ját nor ma li tá sunk előtt.

Azért já rok rit kán szín ház ba, mert ami kor a szí né szek bein dí ta nak egy mon da -
tot, már tu dom, mi lesz a vé ge. így az tán tu dom, hogy itt ne kem már nincs esé lyem
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a me ta mor fó zis ra. Az tán ha za is me gyek. mert sem a gye re ket, sem a fel nőt tet nem
tisz te li ben nem a szín ház, ame lyik nem az idő leg szé lé ről szó lal meg.

(ez az egész úgy szü le tett, hogy va sár nap es te ha za jöt tem és ígé re tem nek ele -
get akar tam ten ni.)

Sze rin tem kiin du ló pont nak meg fe lel.
és per sze vissza is kell tar ta nom ma gam, mert eny hén gra fo mán va gyok.

üdv.

h. pé ter



TU RAI TA MÁS

MISSZI LIS LE VÉL
SZÉ KELY GÁ BOR NAK

„em lék szem, moszk vá ban egy al ka lom mal lát tam, hogy előt tem egy em ber jön
ki az utcá ra, fi gyel me sen né zi a jár da kö veit, majd ki vá laszt egyet, ráül, és kez di
(legalábbis nekem úgy tűnt) a leg na gyobb erő fe szí tés sel va kar ni vagy dör zsöl ni.
»mit csi nál ez ev vel a jár dá val?« – gon dol tam ma gam ban. Kö ze lebb men tem, és
lát tam, hogy mit csi nál: mészáros le gény volt és a ké sét éle sí tet te a jár da kö vén.
egyál ta lán nem a kö vek re gon dolt, ami kor szemügy re vet te őket, még ke vés bé,
ami kor a dol gát vé gez te. éle sí te nie kel lett a kést, hogy húst vág jon: én meg azt
hit tem, hogy a jár da kö vé vel csi nál va la mit. hasonlókép pen úgy hisszük, hogy
az em be ri ség ke res ke dés sel, megál la po dá sok kal, háborúk kal, tu do má nyok kal,
mű vé sze tek kel fog lal ko zik: va ló já ban az em be ri ség szá má ra csak egy do log fon -
tos, az em be ri ség csak egy va la mit csi nál – meg vi lá gít ja ma gá nak azo kat az er köl -
csi tör vé nye ket, ame lyek kel él. ez a cél éppoly je len ték te len nek lát szik, mint a tom -
pa és az éles kés kö zöt ti kü lönb ség. A kés nem egyéb kés nél, és az, aki nek ez zel
a kés sel nem kell sem mit vág nia, a tom pa és éles kés kö zöt ti kü lönb sé get ész re
sem ve szi. An nak azon ban, aki megér tet te, hogy egész éle te töb bé-ke vés bé a tom -
pa vagy éles kés től függ, an nak min den kö szö rü lés fon tos, az tud ja, hogy a kést
nem le het elég éles re fen ni, és hogy a kés csak ak kor kés, ha könnyen el met szi
mind azt, amit vág ni kell ve le.”

lev Tolsz toj1

Ked ves Gá bor,

ez vol na a le vél, amit az óráim ról írok ne ked, s bár szak mai ügyek ről szól, mégis tu -
laj don kép pen ma gán le vél. Ré gen töl tő tol lal ír ták az ilyet, most az ol vas ha tó ság ér -
de ké ben in kább a nyom ta tott for mát vá lasz tom.
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egy részt leír nék egy-két dol got, amit ta lán nem árt tud nod az óráim mal kap cso -
lat ban, más részt meg pró bá lom össze fog lal ni, hogy a be nyo má saim sze rint kö rül -
be lül mi vol na az, ami re a hall ga tók nak szük sé gük le het a jö vő ben, és amit én tud -
nék ta ní ta ni ne kik.

em lé kez te tőül: az el ső fé lév ben volt egy ál ta lá nos iro da lom el mé le ti, elem zé si be -
ve ze tő kur zus ott lik Gé za Iskolaahatáron cí mű re gé nyén ke resz tül (Azelbeszélés
nehézségei cím mel, mintegy az él mény no vel la-í rás hát te réül), Kosztolányi- és Csáth -
í rá sok elem zé sé vel, va la mint a vik tor gra zi AMesterésMargarita- ren de zé sé hez
kap cso lód va Bul ga kov-e lem zé sek kel; a má so dik fé lév ben volt egy Füst mi lán- kur -
zus, Afeleségemtörténetével a kö zép pont ban (mintegy a Boldogtalanokhoz kap cso -
lód va) és egy kor társ orosz drá ma-e lem zé sek óra az év vé gi vizs ga ren de zé sek hez nyi -
ko laj Kol ja da, vla gyi mir Szo ro kin, va szi lij Szi gar jev és a presz nya kov fi vé rek
szö ve gei vel, va la mint egy ki té rő in ter ne tes for rás elem zés sel a so ro zat gyil ko sok ka -
rak te ro ló giá já nak té ma kö ré ben.

A té mák, mint lát ha tó, töb bé-ke vés bé pró bál nak il lesz ked ni a ti té ma vá lasz tá so -
tok hoz, de az óra ve ze tés so rán eze ket a kap cso la to kat nem igye kez tem kü lön hang -
sú lyoz ni, az óráim in kább pár hu za mo san fu tó kur zu sok ként mű köd tek, ame lyek
ré vén ép pen ség gel ta lál hat össze füg gé se ket az, aki akar, anél kül azon ban, hogy ezt
pró bál tam vol na di rekt mó don is ki fe je zet té ten ni.

Az órám cí me, a Gyakorlatidramaturgia, annyi ban ugyan pon tos, hogy sem mi -
kép pen nem rend sze res dra ma tur gia, amit előadok, de va ló já ban még pon to sabb
len ne rá a latens dra ma tur gia ki fe je zés. el ső sor ban a hall ga tói vé le mény nyil vá ní tá -
so kat pro vo ká ló, prob lé ma- és kér dés fel ve tő órák ezek, ahol legin kább az iro dal mi
alap mű velt ség va la mely kulcs mű vé hez kap cso lód va pró bá lok kü lön fé le, tör té ne ti,
tár sa dal mi, kul tu rá lis, mű vé sze ti, lé lek ta ni vagy fi lo zófiai ér tel me zé si szem pon to -
kat ex po nál ni, és a hall ga tó kat ar ra ösz tö nöz ni, hogy ezek kel kap cso lat ban ala kít -
sák ki a sa ját ál lás pont ju kat, fo gal maz zák meg a sa ját kér dé sei ket. eb ben a meg kö -
ze lí tés ben a dra ma tur giai szem pont sok szor csak rej tet ten vagy köz vet ve ér vé nye sül,
amennyi ben egy mű ha tás me cha niz mu sá nak a tu da to sí tá sa egyál ta lán a dra ma tur -
gia te rü le té hez so rol ha tó.

Az órá kat rend sze rint va la mi lyen ak tuá lis té má hoz kö tő dő be szél ge tős rész ve -
ze ti be, amit kez det ben ré szint fe szült ség ol dás ként, ré szint a mun kánk ak tuá lis kö -
ze gét je len tő je le ni de jű ség ér zé kel te té sé re érez tem szük sé ges nek, de más szem -
pont ból is jel zés ér té kű. Kez dem úgy lát ni, hogy az órái mat nem an nak a szín vo na la
iga zol ja, amit kész tény ként, kül ső is me ret anyag ként kvá zi „átadok” a hall ga tóim -
nak, ha nem sok kal in kább an nak a szín vo na la, amit ők mon da nak, ami őket meg
tud ja érin te ni egy konk rét és ala po san kö rül járt té ma kap csán. ennyi ben ter mé sze -
te sen a tárgy sze rű ség elen ged he tet len, hi szen min den ki csak az zal kap cso lat ban
tud megala po zott és re le váns ál lí tá so kat ten ni, kér dé se ket meg fo gal maz ni, amit ala -
po san is mer, és a ta nár fe le lős sé ge, hogy olyan té má kat vá lasszon, ame lye ket a hall -
ga tók nak megéri ala po san ta nul má nyoz ni. Az óra lé nye ge azon ban az al kal mas tár -



gyon vég re haj tott gya kor lat ma ga – nem tu dom, hogy ez mennyi re dra ma tur gia,
min de ne set re az ér ve lés, az ön ki fe je zés, az elem ző gon dol ko dás gya kor la ta.

Amit most leír tam, nem elő ze tes kon cep ció ered mé nye ként ala kult így, ha nem
rész ben al ka ti okok ból, rész ben en nek a konk rét kö zös ség nek, az osz tály nak (ami -
be ma ga mat is be leér tem bi zo nyos szem pont ból) a bel ső fej lő dé se miatt. A hall ga -
tók ál ta lá ban (ha sza bad egyál ta lán ál ta lá nos sá gok ban fo gal maz ni) jó ér tel me zé sek -
kel, jó stí lus ér zék ből fa ka dó meg lá tá sok kal és ugyanígy meg fo gal ma zott reflexi ók kal
vesz nek részt ben ne, ilyen szem pont ból ki mon dot tan éret tek. más fe lől a lé nyeg lá -
tá suk gyak ran nem elég kon cent rált, né ha túl sok szem pon tot pró bál nak ér vé nye sí -
te ni, ami túl bo nyo lí tott és la bi lis szer ke ze tek hez ve zet, né ha nem tud ják fo gal mi lag
meg ra gad ni az ér zel mi be nyo má sai kat, ami így dif fe ren ciá lat lan és pon tat lan ki fe je -
zést ölt. Az órai ér tel me ző-gya kor la tok ha tá sa kö zös ség épí tő, nor ma kép ző, egy ben
az önis me re tet szol gál ja. Az egyes meg nyil vá nu lá sok és az össz tel je sít mé nyek ér té -
ke min den ki szá má ra lát ha tó, köz vet len kon szen zu á lis tény ként je le nik meg.

va ló di be szél ge tés azon ban csak egyen lő fe lek kö zött le het sé ges, ráadá sul ne kem
nincs ha tá ro zott ké pem ar ról, hogy az egye te mi fej lő dé si ívük egyes sza ka szain ho -
va kell el jut niuk, és mi vel nem egy sze rűen „átadok” ne kik va la mit, ha nem in kább
együtt vég zünk va la mi lyen te vé keny sé get egy tár gyon, úgy ér zem, nem kö ve tel he -
tek úgy, mint ha egy ha tá ro zott és konk rét is me ret anyag meg lé tét kér ném szá mon
(ha nem csak más képp). Ami ből az is kö vet ke zik, hogy az én ta ná ri te kin té lyem bi -
zo nyos né ző pont ból néz ve le het, hogy nem is lé te zik, az órám szem pont já ból azon -
ban tö ké le te sen meg fe le lő: oda fi gyel nek rám, ál ta lá ban el hi szik, amit mon dok, a hü -
lye sé get kor ri gál ják, és kri ti ku sak, amennyi re kell, egy szó val az óra mű kö dik.

én to vább ra is e sze rint a me tó dus sze rint foly tat nám a mun kát, ami így, az év
vé gé re kiala kult. megőriz ném az óráim hát tér ta nul mány jel le gét, te hát azt, hogy
nem köz vet le nül szín há zi té má val fog lal koz nak, de olyas mi vel, ami nek van szín há -
zi vo nat ko zá sa: mű vé sze ti kulcs szö ve gek hez kap cso lód va a mo der ni tás mi to lo gé -
má i val, az arc, a test je len tés ta ná val, a sport tal, a por no gráfiával, a bot ránnyal, a kri -
ti kai dest ruk ció val, a nyil vá nos erő szak kal, a pro vo ká ció val, a per for man ce- szal, a
do ku men ta riz mus sal, az in ter ne tes mé mek kel, az iró niá val stb.

né hány pél da úgy ne ve zett kulcs szö veg re:

pla tón: Azállam (a bar lang ha son lat)
ha mann: Aestheticainnuce
les sing: Hamburgidramaturgia
Kleist: Amarionettszínházról
e. A. poe: Aműalkotásfilozófiája (A holló megírá sá ról)
nietz sche: Mi,filológusok(A tragédiaszületése)
Freud: LeonardodaVinciegygyermekkoriemléke
Der ri da: Akegyetlenségszínháza (Ar taud- ról)
John Ca ge: Acsend
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Szon di li pót: Káin,atörvényszegő–Mózes,atörvényalkotó
Köl cse y Fe renc: KritikaBerzsenyiDánielverseiről
Jó zsef At ti la: AzIstenekhalnak,azemberél (Kri ti ka Ba bits ról)
ham vas Bé la: AVízöntőkora
Szent ku thy mik lós: KerényiKároly:Hermész,alélekvezető
Szi lá gyi Já nos György: Mercuriusque
pilinszky: BeszélgetésekSherylSuttonnal
Ko czisz ky éva: Atükörképkiivása (eu ri pi dész: Bakkhánsnők)
ha jas Ti bor: SzidpaBardo
Beck And rás: Szó,szót,követ (hor ger An tal ról)
Far kas zsolt: Azíróír.Azolvasó stb. (Tan do ri ról)
Stan deis ky éva: Elmismásoltantiszemitizmus,elhallgatottmúlt (az 1956-os mis kolci
lin cse lés)

Ko ráb bi ja vas lat a re gé nyek, el be szé lé sek szín pa di és filmes (rá diós) adap tá ciói nak
elem zé se (ez ki mon dot tan dra ma tur giai meg kö ze lí tést je lent): Nagyítás/Ju lio Corta -
zar, BladeRunner/phi lip K. Dick, Solaris/Sta nis law lem, ShortCuts/John Car ver,
Megállazidő/Be re mé nyi Gé za, Szerelem/Dé ry Ti bor, Kileszabálanya?/Csur ka István,
Egymásranézve/Gal gó czy er zsé bet, HalálVelencében/Tho mas mann, Hazatérés/nádas
pé ter. Il let ve a hang já té kok, hang köl té szet, rá dió mű vé szet né hány fon to sabb da rab -
já nak elem zé se (eh hez nem mel lé kel tem té ma jegy zé ket, de szük ség ese tén gyor -
san össze tu dom ál lí ta ni).

Re mé lem, nem ír tam túl hosszan, könnyű be le me le ged ni, ha a sa ját dol gát kezdi
el ma gya ráz ni az em ber. Az egész ta ní tást na gyon szí ve sen csi ná lom, és úgy ér zem,
megy is. ezt leg fő képp ne ked kö szön he tem, és kö szö nöm is.

Ba rát ság gal üd vö zöl

Tu rai Ta más

Bu da pest, 2012. má jus 27.





II. 
TANÍTVÁNYOK



Az elsô Székely-osztály 1995-ben: 

Hargitai Iván, Harsányi Sulyom László, Bal József, Székely Gábor,

Novák Eszter, Simon Balázs, Bagossy László



1. Húsz év múl va

BE SZÉL GE TÉS 
AZ EL SÔ SZÉ KELY-OSZ TÁLLYAL

Ba gos sy lász ló, har gi tai Iván, har sá nyi Su lyom lász ló, no vák esz ter, Si mon Ba lázs
be szél ge té se Bo dó vik tor ral, Ják fal vi mag dol ná val, ná nay Ist ván nal, Sipos Ba lázzsal
2015. ja nuár 19-én.

Bo DÓ vIK ToR: Mitgondoltok,beszélhetünk-eSzékelyGáboroktatásielgondolásai
kapcsánegységeséskoherensmódszerről?Lelehet-eírniszisztematikusaneztame-
tódust?

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: mi vol tunk az el ső osz tá lya, ezért amit csi nált, még
nem szá mít ha tott a szó szo ros ér tel mé ben módszernek. Ahogy az tán egy más után
jöt tek az osz tá lyok, a ta ní tá sá nak jó né hány ele me rög zül he tett, mond hat ni: a mód -
szer szint jé re emel ke dett.

no váK eSz TeR: Gá bor az el ső év ele jén azt mond ta: nem tud ja megítél ni, le het-e
ta ní ta ni a szín ház ren de zést. Sze rin tem ő ma ga is kí ván csi volt er re. De azt le he tett
érez ni, hogy va la mit eltervezett. A ta nít ha tó sá got kezd te ke res ni, azt, hogy mi az,
ami a szín ház ren de zés ből szak ma, ami ta nít ha tó. Ki zárt nak tar tom, hogy ne lett
vol na ben ne erős kész te tés ar ra, hogy az ad di gi, sok eset ben kon túr ta lan ta ní tá si
me tó dus he lyett va la mit kö vet ke ze te sen és szá mon kér he tő mó don épít sen fel.

hAR GI TAI Iván: me tó du sát a gon dol ko dá sa és ren de zé si stí lu sa ha tá roz ta meg. hi -
szen ak ko ri ban még ak tív ál la pot ban volt, két év vel ko ráb ban hagy ta ott a Ka to na
Jó zsef Szín há zat. nem egy tág rend szert akart mu tat ni ne künk, ha nem va la mi na -
gyon konk ré tat: azt, aho gyan ő ren dez.
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1. Húsz év múl va

BE SZÉL GE TÉS 
AZ EL SÔ SZÉ KELY-OSZ TÁLLYAL



hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: Szé kely exp li ci te ki je len tet te a kez de tek kor, hogy ő a
sa ját né ze tét, a sa ját szín há zi gon dol ko dá sát tud ja átad ni. ez ér vé nyes alap ve tés, hi -
szen mi mást kép vi sel het ne az em ber. Két ség kí vül ra gasz ko dott ah hoz, hogy amit
át tud ad ni, azt kor dá ban tart sa.

hAR GI TAI Iván: A tör té net me sé lés és az em be ri vi szo nyok meg ra ga dá sa volt a má -
niá  ja. Az tán, hogy en nek mi a szín há zi for má ja, azt elég sza ba don hagy ta. nem 
ér tet  te a filmren de zők gát lás ta lan sá gát, akik hol jobb, hol gyen gébb, se ma ti kus for -
ga  tó köny ve ket ír nak, mi köz ben ott a ren ge teg, sok kal bo nyo lul tab ban meg  fo gal -
ma zott vi lág iro dal mi anyag. Az em be ri vi szo nyok vol tak a fon to sak, nem pe dig az,
hogy a ren de ző egy bol dog és ön fe ledt gesz tus sal va la mi han gu la tot oda fes sen a
szín pad ra, ami hiá ba erős ha tá sú és teát rá li san iz gal mas, el mos sa az em be ri vi szony -
la tok iga zi ár nya la tait. A Boldogtalanok ezért volt Szé kely szá má ra té zis drá ma. Az
is ér de kes, hogy miért ép pen a Boldogtalanok vagy a Macskajáték kis pol gá ri kö ze -
ge ér de kel te. mert na gyon tu da tos dön tés volt, hogy kez dés képp nem Shakes peare-
t vagy Racine-t vizs gál tunk. ezek a da rab vá lasz tá sok azt su gall ták, hogy az iga zán
je len tős és iz gal mas drá mák itt van nak kö rü löt tünk. Az em ber a ma ga kö ze gé ben,
az any já val, a nő vé ré vel, a ba rát já val vagy a sze rel mé vel küz di meg eze ket. A drá -
mai ság hoz nem kell va la mi őrül ten nagy sza bá sú ese mény vagy szi tuá ció. Az zal kell
fog lal koz ni, ami em ber kö ze li.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: Szé kely imád ja azo kat a szö ve ge ket, ame lyek elég szel -
lő sek ah hoz, hogy ki le hes sen őket töl te ni, mi köz ben eze ket a tör té ne te ket meg -
pró bál ja a lé nye gük re le csu pa szí ta ni.

hAR GI TAI Iván: Gá bor em le get te, ho gyan ren dez te 1979-ben a nem ze ti ben Avar
Ist vánt és Ga ras De zsőt az Emigránsokban. A két fan tasz ti kus szí nész fo lya ma to san
ar ról győz köd te, hogy a da rab víg já ték, s nem kell azt tra gé diá val el ne he zí te ni. Szé -
kely vi szont nem en ge dett az elem zé sé ből. A főp ró ba hét ele jén Ga ras és Avar össze -
né zett, és el kezd ték ját sza ni a ma guk víg já té ki vál to za tát. Szé kely lát ta, hogy ez
most így fog le men ni. Ba ro mi jó kat rö hö gött. Az tán el jött a da rab vé ge, ahol az egyik
fel kö ti ma gát. A két szí nész meg tor pant. nem le he tett be fe jez ni az zal az ol va sat tal,
ami vel ők, mu lat sá gos bur leszk ként, vé gig csi nál ták a pró bát. A ren de zés sel és a tör -
té net me sé lés sel kap cso lat ban ilyes mik ma rad tak meg ben nem.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: Gá bor nak mély meg győ ző dé se, hogy a tör té net nél -
kü löz he tet len. De egyál ta lán nem volt el len sé ge más né ző pon tú előadás-meg kö ze -
lí tés nek sem.

SI mon BA lázS: Sze rin tem ez nem igaz. Jó pár ke vés sé szu ve rén gon dol ko dá sú ta -
nár is ta ní tott min ket. Ők köz ve tet ten erő sí tet ték azt a szín ház ké pet, amit Gá bor
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köz vet le nül kép vi selt. De em lé kez ze tek vissza: nem ta ní tott ná lunk olyan ka li be rű
ren de ző, mint Ascher Ta más vagy zsám bé ki Gá bor. és szin te sem mi ről nem tud -
tunk, ami a vi lág ban tör tént. én öt év alatt Gro tows ki nak a ne vét sem hal lot tam.

hAR GI TAI Iván: Kül föl dön ép pen Szé kely jó vol tá ból vol tunk, el vitt min ket Berlinbe,
pá rizs ba.

SI mon BA lázS: nem, kül föl dön An tal Csa ba miatt vol tunk. Gá bor per sze megerő -
sí tet te, hogy men jünk és lás sunk vi lá got. Sőt, Gi or gio Streh ler ra jon gó ja ként hoz -
zá el is kí sért min ket. Kéz ben akar ta tar ta ni az ok ta tás min den ele mét, ezért sok
min dent, ami nem il lett be le az el kép ze lé sei be, nem en ge dett be a rend sze ré be.
Ren ge teg, a ma gam fej lő dé se szem pont já ból kulcs fon tos sá gú is me re tet más hon -
nan kel lett meg sze rez nem vagy ké sőbb kel lett pó tol nom.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: Azt so ha nem érez tem, hogy a töb biek elől el zár ta vol -
na a te ret.

hAR GI TAI Iván: An tal Csa bá nak va ló ban őrült so kat kö szön he tünk: jár tunk Brook -
nál meg mno uch ki ne- nál, lát tuk pe ter Stein előadá sait…
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BA GoS Sy láSz lÓ: Be vitt min ket egy pi na Bausch-p ró bá ra, ahol az egyik je le net ben
va la ki fel sze le telt két ki ló hagy mát és be pa kol ta az ar cát, a tak nya-nyá la össze folyt,
s mindezt éles ben, mint az előadá son.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: Az el len ke ző jét is lát tuk, ami kor a szí né szek tel jes
test fes tés ben, sú lyos jel mez ben még a száz negy ve ne dik pró bán is ke zük ben pa pír -
ral pró bál tak.

BA GoS Sy láSz lÓ: Több olyan em lé kem is van, hogy Szé kellyel együtt me gyünk el
kü lön le ges szín há zi előadá so kat néz ni, pél dául nagy Jó zsef Csáth -e lő a dá sát (Come-
diatempio), vagy lev Do gyin Gaudeámusát. Iga zi lel ke se dés sel tu dott be szél ni ezek -
ről, pe dig nyil ván va ló volt, hogy nem az ő szín há zi nyel vén szól nak.

SI mon BA lázS: De nagy Jó zsef nem jött be a 202-es te rem be!

BA GoS Sy láSz lÓ: el men tünk és meg néz tük az előadá sait.

SI mon BA lázS: A cso por tos együtt- dol go zás rend kí vül sok fé le tech ni ká ja, iz gal mas
és prak ti kus mód sze rei ak kor is hoz zá fér he tők vol tak, de ezek ről mi nem tud tunk,
ahogy a moz gás ról, test di na mi ká ról stb. sem ta nul tunk.

no váK eSz TeR: Ba lázs, visszautal nék ar ra a köz is mert ha gyo mány ra, amit itt a
Szín mű vé sze ti egye te men foly ta tunk: az úgy ne ve zett mes ter-ta nít vány vi szony ra.
ha te in dí ta nál ren de ző osz tályt, és felépít het néd a ren de ző kép zést, ak kor bi zo nyá -
ra cse kély rész ben hasz nál nád a Szé kely-fé le szín ház esz mény ele meit, de an nál na -
gyobb rész ben ve zet néd a hall ga tó kat a cso port di na mi ka, a cso port te rá pia és a moz -
gás fe lé. Az ezek ből lét re jö vő kép zés a te je len le gi, fel nőtt szín há zi lá tás mó do dat
tük röz né. Ugyanak kor na gyon sok min den ki ma rad na a te íz lé sed ből és má niáid -
ból meg fo gal ma zott kép zés ből is. ez ter mé sze tes.

Ab ban per sze iga zad van, hogy a tér nincs test nél kül. és ma már nem na gyon
le het el kép zel ni ren de ző kép zést a di va tos fi zi kai szín há zi szem pon tok nél kül sem.
ma már el kép zel he tet len, hogy ne fog lal koz zunk a moz gás sal vagy a test ener giái -
val. eb ből a szem pont ból sze ren csé sen átala kul tak az el múlt év ti ze dek ben a dol -
gok, a mű fa jok sok kal job ban össze fo nód nak és ke ve red nek. ez ak kor még hiány -
zott. Bár hoz zá te szem, hogy ben nün ket el ső év ben az a György fal vay Ka ta lin ta ní tott,
aki nél kor sze rűb ben sen ki nem gon dol ko dott test ről, tér ről és moz gás ról az ak ko -
ri ma gyar mű vé sze ti élet ben. és Szé kely elő re meg mond ta, hogy ő mit tud meg ta -
ní ta ni. ezen kí vül, ha ér de kelt min ket va la mi, an nak utá na kel lett jár nunk. meg kap -
tuk az új don ság ra, a más for mák ra va ló nyi tott ság ké pes sé gét.

egy szer Ber lin ben jár tunk. ha za tér ve nagy mel lénnyel me sél tük ne ki az él mé -
nyein ket. Több előadást is lát tunk, köz tük egy ret te ne tes Háromnővért, azt hi -
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szem a volks büh nén. öt ven kö rü li nők ját szot ták az összes sze re pet. Annyi ra erős
smink volt a szí né sze ken, hogy a hu za tos né ző té ren csak úgy ter jen gett a pe net -
ráns púder szag. A szü net ben el jöt tünk. ezt mint va la mi hős tet tet me sél tük Szé -
kely nek. Ő előre ha jolt, és azt mond ta: kár, hogy el jöt te tek, mert ez az a hí res előadás,
amely ben a szü net után fiatal sze rep lők me sé lik to vább a tör té ne tet, hogy az tán
a vé gé re, ami kor a tér is meg vál to zik, szű kül és be zá rul, megint vissza tér nek az
öre gek, felerő sö dik a re mény te len ség. el me sélt egy zse niá lis előadást. húsz per cig
be szélt, szen ve dé lye sen. ül tünk le for ráz va. Két ség be vol tunk es ve, hogy eu ró pa
leg jobb előadá sát hagy tuk ott, s hogy az el ső fel vo nás ról ráadá sul még ilyen le súj -
tó íté le tet is mond tunk. majd a vé gén kö zöl te, hogy csak vic celt. Jó pár ilyen lec két
kap tunk tő le.

JáK FAl vI mAG Dol nA: Aszínész-ésrendezőosztályokvisszatérőpanasza,hogya gya-
korlatiésazelméletiképzésnemintegrálódikkellőképp.Mitgondoltokerről?

no váK eSz TeR: össze tett kér dés. egy részt Szé kely től el mé le ti szem pon to kat is
bő ven kap tunk. más részt azok az el mé le ti órák, ame lye ket, a tel jes ség igé nye nél -
kül, Ba las sa pé ter, posz ler György vagy György pé ter tar tot tak, erő sen vissza ha tot -
tak a gya kor lat ra (akár a DoktorFaustusról, akár a ma gyar iro da lom tör té ne té ről,
akár pe dig a kor társ kép ző mű vé szet ről lett lé gyen szó). har mad részt és el ső sor ban
pe dig a ket tő összeegyez te té se az egyik leg ne he zebb a Szín mű vé sze tin. hi szen olyan
óra- és pró ba szám ter he li az ok ta tás gya kor la ti ré szét, hogy az ok ta tók ha mar szem -
be sül nek az zal: az ér dek lő dés óha tat la nul ma gá ra a szín ház csi ná lás ra fog össz pon -
to sul ni. hiá ba kí sér le te zünk osz tály ve ze tő ként a szí nész osz tá lyok ban va la mi ha té -
ko nyabb rend szer rel, a feladat na gyon ne héz nek bi zo nyul. ha csak né ha, egy-egy
pil la nat ra is si ke rül in teg rál ni a ket tőt, azaz elér ni, hogy összeér jen az el mé le ti ok -
ta tás a gya kor la ti te vé keny ség gel, már az is si ker él mény. né ha ez csak az egye te mi
évek után tör té nik meg.

Ugyanak kor tud ni kell, hogy az egye tem fel nőt te ket ok ta tó in téz mény. A hallgatók
fe le lő sek a sa ját ta nul má nyai kért. Az in teg rá lást le het és kell a mes te rek nek ösz tö -
nöz ni, de a tu laj don kép pe ni mun ka, az össze füg gé sek fel fe de zé se, megér té se a hall -
ga tók ra há rul. ha van rá am bí ció, le he tet len, hogy ne si ke rül jön össze ve gyí te ni az
el mé le ti órá kon ta nul ta kat a ren de zői vagy szí né szi mun ká val. ha nincs ilyen ambí -
ciód, ak kor meg húsz év múl va csap kod ha tod az asz talt, hogy „ezt nem ta ní tot ták
meg ne künk!”. ol vas tad vol na el, néz tél vol na utá na, ér dek lőd tél vol na in ten zívebben!

hAR GI TAI Iván: Szé kely tu dott ra jon ga ni azo kért az előadá so kért és gon do la tokért,
ame lyek az ő kép ze té nek, lel ki ál la po tá nak a kor lá tain túl lép tek és lét re hoz tak vala -
mi kva li tást. Ugyanak kor tisz tá ban volt az zal, hogy mo no lit szín ház esz mény ben él
és dol go zik.
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no váK eSz TeR: hogy vissza ka nya rod jak Iván ko ráb bi gon do la tá hoz: Gá bor há rom
pil lér re épí tet te fel az el ső év ta na nya gát. Az el ső pil lér a Boldogtalanoknak az em -
b le ma ti kus írói tech ni ká ja, ahogy Füst milán te le rej ti a szö ve get tit kok kal. A tő mon -
da tok mö gé egész sor so kat, ke rek tör té ne te ket búj tat el a szö veg. eze ket kel lett ele -
mez nünk, a szö veg mö gé kép zel nünk a ki nem mon dott gon do la to kat, a bel ső
tör té né se ket. ez zel pár hu za mo san egy ol da las tör té ne tet kel lett ír nunk a Kétúr
szolgájából és a Mizantrópból, ez a má so dik pil lér. ezt hó na po kon át csi nál tat ta
ve lünk. Fe jen ként ír tunk vagy har minc vál to za tot. min den jel ző re rá kér de zett. 
no ha a szö veg hez hű nek kel lett len ni, mégis el ső sor ban a sa ját kép ze le tünk kel kel -
lett el gon dol nunk a tör té ne tet, a sa ját ví ziónk hoz meg ta lál ni hang súly pon to kat.
A har ma dik pil lér pe dig a sze mé lyes tör té ne teink megírá sa volt. él mény no vel lá -
nak hív ta ezeket. A sze mé lyes fron tot tá mad ta. Az volt a má niá ja, hogy megért sük:
a ren de zés ala nyi fo gal ma zás mód. A sze mé lyes ség nem meg ke rül he tő, akár hét -
köz na pi em be rek ről, akár ham le tek ről gon dol ko dunk. és mi re az él mény no vel lák -
ból je le ne te ket kel lett ír ni, a feladat összeért a Boldogtalanok elem zé sé ből szer -
zett is me re tek kel. Az ott meg ta pasz talt és megér tett írói tech ni kát szá mon is kér te.
vég te le nül mu lat sá gos, hogy vé gül tíz-ti zen öt tő mon dat ból ál ló szö ve geink let tek,
ame lyek ből az tán ti zen öt per ces szín há zat csi nál tunk. Sze rin tem nem ab ban nyil -
vá nul meg a mód szer, hogy Szé kely min den osz tá lyá nak a Boldogtalanokat ta nít -
ja. Az csak egy esz köz. A leír ha tó ta ní tás tör té net az, amit eze ken az anya go kon ke -
resz tül meg akar ta nítani.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: A sze mé lyes tör té ne teink megíra tá sá val a konflik tu -
sér zé keny sé gre, a drá mai ság mi ben lé té re pró bált rá ve zet ni min ket. A ki vi te le zés so -
rán is ezt tet te, ami kor a tör té ne te ket szin te sza ba don va riál hat tuk, ala kít gat hattuk.

SI mon BA lázS: na gyon erős ké pe volt ar ról, hogy ho gyan mű kö dik az em ber. ez
egy faj ta pszi cho ló giai ví zió, ami rá vi lá gít ar ra, hogy az em ber ál lan dóan el lent mon -
dá sok hely szí ne. A szín ház nak ezt a sok fé le sé get kell be mu tat nia.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: mind annyian na gyon vágy tunk meg fe lel ni ne ki. én,
mi re ide ke rül tem, már nyolc éve dol goz tam kü lön bö ző szín há zak ban. Döb be ne tes
él mény volt, hogy Szé kely a kö vet ke ze tes sé gé ből, a vi lá gos gon dol ko dá sá ból adó -
dóan mennyi újat tu dott mon da ni. Tel je sen más volt, mint amit ad dig ta pasz tal tam.
Bár már elég ko rán érez he tő volt, hogy „be le sze re tett” esz ter be és Iván ba, ez egy
pil la nat ra sem je len tett in kor rekt sé get ve lünk szem ben. va ló szí nű leg ők ta nul tak
meg a leg ha ma rabb „Szé ke lyül”.

no váK eSz TeR: hoz zám ere den dően kö zel állt az íz lé se, a vi lág né ze te. ezért in -
kább úgy mon da nám, hogy gyor sab ban tud tuk le for dí ta ni a ma gunk szá má ra az ő
ta ní tá sát. mert amit te mon dasz, azt fel té te le zi, mint hogy ha azt vár ta vol na el, hogy
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olyan mun kák szü les se nek tő lünk, ami lye nek az előadá sai. Az ak kor már vég zett
dra ma turg, Rad nai An na má ria em lí tet te ne kem: ál ta lá nos és tit kos fé le lem volt a
ta ná rok kö zött, hogy Gá bor sok kis Szé kelyt fog ké pez ni be lő lünk. ha most vissza -
néz nénk az el ső két év Szé kely-vizs gáit, le le het ne be lő lük ír ni, hogy ép pen mi volt
a ta na nyag, mi kor, mit kel lett meg ta nul ni. A mai na pig, ta nár ként is azo kat a vizs -
gá kat tar tom fon tos nak és jó nak, ahol a pusz ta te het sé gen felül lá tom az eléren dő
célt, a felada tot. Azt gon dol tam már ak kor is, hogy leo nar do da vin cit és pab lo 
pi cas sót is meg ta ní tot ták raj zol ni. ne künk is le kel lett tud nunk raj zol ni az al mát.
és majd a ta ná rok na gyon meg fog nak le pőd ni, hogy az al máink mennyi re más mi -
lye nek lesz nek. ács Ja ni nál vagy Csi szár Im ré nél, akik szin tén ta ní tot tak ben nün -
ket, sok kal job ban lát szot tak már ak kor is a kü lön bö ző sé geink. Ja ni nál a vég te le ní -
tett sza bad ság fok, Csi szár nál meg – me sék kel fog lal koz tunk – az anyag ter mé sze te
miatt. Szé kely nél gya kor lás ra vol tunk ítél ve, és én ezért nem győ zök há lás nak len -
ni. ott ta nul tuk meg a ma nua li tás alap ve tő fo gá sait, az elem zést, hogy egyál ta lán
ho gyan le gyünk egy tér ben, ho gyan dol goz zunk együtt más em be rek kel, mi köz ben
em be rek ről és tör té ne tek ről, te hát ön ma gunk ról gon dol ko dunk.

BA GoS Sy láSz lÓ: ma gunk ké szí tet te vi deó kon le het őt lát ni, ahogy ta nít. Szá mom -
ra meg le pők ezek a fel vé te lek. Ki de rül be lő lük, hogy mi lyen ke vés do log ra em lék -
szem. hogy mennyi re ke ve set tu dok. Rend sze rint blöf fö lök vagy össze- vissza hab -
la tyo lok vagy egyál ta lán nem va gyok ott fej ben. egy szer vé let le nül ar con ta lált egy
ap ró tárggyal (el kel lett vol na kap nom), mert a do bás sal il luszt rál ni akart va la mit,
de én sem mi fé le reak ciót nem mu tat tam.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: In terak ció ba akart hoz ni.

BA GoS Sy láSz lÓ: A hely ze tet akar ta il luszt rál ni. és most, ahogy a mai sze mem -
mel kezd tem őt néz ni és hall gat ni, meg döb ben tő volt, hogy ép pen az el len pon tok -
ról be szélt. ez azért ér de kes, mert ami kor elő ször kezd tem szí nész osz tállyal dol -
goz ni, az ele jén én is kény szert érez tem, hogy er ről be szél jek. Sze rin tem a tör té ne tek,
amik kel fog lal koz tunk, azok is mind az el len pon tok ról, a for du la tok ról szól tak.

hAR GI TAI Iván: Az el len pont a né ző pon tok sok fé le sé gé ről is szól. Ahogy esz ter is
mond ta, Szé kely ar ra szo rí tott min ket, hogy újabb és újabb né ző pon to kat ke res -
sünk egy-egy na gyon sze gé nyes tör té net hez is, Gol do ni hoz, egy-egy ko mé diá hoz
vagy lazzóhoz, és ír juk, ren dez zük új ra a tör té ne tün ket ti ze nö töd jé re, hu szad já ra.
Az tán volt úgy, hogy be jött a vizs ga előt ti utol só pil la nat ban, és hely re rak ta az egé -
szet. min dig meg pró bál ta ki vár ni, hogy a rá ve ze té se ál tal felis mer jük az adott je le -
net lé nye gét. ezek a vizs ga előt ti utol só pil la na tos be le nyú lá sok tu laj don kép pen azt
je len tet ték, hogy na jó, el fo gyott a tü rel mem, le gyen így.
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no váK eSz TeR: Sze rin tem ezt nem ezért csi nál ta, ha nem azért, mert meg akar ta
óv ni azt, aki rosszul állt a vizs ga előt ti na pon at tól, hogy túl ko rán ítél kez zen ró la
a ta ná ri kar és a szak ma. ezért a pi cit gyen gén ál ló je le ne te ket fel húz ta, fel ja ví tot -
ta. nem fo gyott el a tü rel me, ő ha lá lo san bol do gan pró bál ta vol na még a je le ne tet
fél évig. Ami be mi per sze be leőrül tünk vol na.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: én – a ko ráb bi ta pasz ta la tom mal egy be csen gően –
job bá ra úgy lá tom, hogy a mai ma gyar szín há zi éle ten egy el ron tott szta nyisz lavsz -
kij mus ural ko dik: egy faj ta pszi cho lo gi zá ló, rea lisz ti kus el kent ség. Szé kely ezt eluta -
sí tot ta. A zsi ge ri meg nyil vá nu lá sok ér de kel ték – ak kor is, ha ezt nem a mai ér te lem -
ben hasz nált fi zi kai szín ház ként ér tet te. per sze ren ge teg lé lek ta ni ma gya rá zat tal
élt ő is az elem zé sek so rán, de so ha nem ho zott be, mond juk, egy pszi cho ló gust,
hogy ta nít son ne künk szisz te ma ti kus em be ris me re tet. hiá ba, hogy az em be ris me -
re tet a szín ház mű ve lés kiin du ló pont já nak tar tot ta, a do log mű vé szi ér vé nyes sé ge
ér de kel te. Az em be ri meg nyil vá nu lá sok. Szá mom ra meg vi lá go sí tó ere jű volt ol vas -
ni az ör kény-kö tet ben az ör kénnyel a Macskajáték kap csán foly ta tott le ve le zé sét:
meg döb ben tett, hogy egy hu szon éves em ber mennyi zsi ge ri je len tést tu dott kiol -
vas ni pusz tán a szö veg ből, a szi tuá ciók ból. és, nem mel lé ke sen, az is, hogy ho gyan
te rem tett te kin télyt ör kény Ist ván nal szem ben. nyil ván ör kény is lát ta, hogy Gábor
va la mit iszo nya to san tud.

A má sik, ami re em lék szem, hogy mennyi re fon tos volt ne ki a dísz let és a vi lá gí -
tás. nem kri ti ka ként mon dom, de meg le pő volt lát ni zsám bé ki előadá sain, hogy ne -
ki – Szé kellyel szem ben – mennyi re mel lé kes a vi lá gí tás. Szé kely a dísz let kép ző mű -
vé sze ti sé gét is a drá mai ság megerő sí té sé re hasz nál ja. Ren ge te get szen ved tünk ez zel.
úgy gon do lom, hogy van né mi ér zé kem a vi lá gí tás hoz, de so ha nem ta nul tuk. Ta -
lán egy pi ci kí sér let volt rá, hogy Il lés Györggyel ta nul junk vi lá gí tást, de az sem jött
össze. Szé kely nek ah hoz volt kész sé ge, hogy a sa ját előadá sait ma ga ál lít sa be na -
gyon pon to san és iz gal ma san. olyan tu da to san hasz nál ta a fényt mint drá mai esz -
közt, hogy az volt az em ber ér zé se, ma gát Remb rand tot lát ja.

JáK FAl vI mAG Dol nA: Gyakranemlítitek,hogySzékelyhitelesvoltaszámotokra.
Mitkellezenérteni?

hAR GI TAI Iván: egy olyan em ber állt na pon ta elénk, aki azt és úgy mond ta el a
szín pa don, amit és ahogy az osz tály te rem ben is.

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: Két pél dát mon dok: vi tat koz tam ve le azon, hogy több,
kül ső-bel ső hely szí nes da rab nál le het-e egyet len kül ső be he lyez ni az egé szet, és azon
be lül el ját sza ni a bel ső hely szí ne ken ját szó dó je le ne te ket is. ezt ő ta gad ta. Két-há -
rom nap múl va vissza tért rá, s azt mond ta: le het sé ges. Ké pes volt re vi deál ni a vé le -
mé nyét. vagy egy el len pél da: si ke rült egy szer ki hoz ni a sod rá ból, ami kor egy ne kem
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na gyon tet sző gö rög tra gé dia-je le ne te met le szól ta, mi re pök hen din vissza szól tam:
ha több ször itt let tél vol na (ép pen kül föl dön ren de zett), job ban ele mez tem vol na.
el li lult a fe je és or dí ta ni kez dett. más nap bo csá na tot kért. pe dig ne ki volt iga za.

BA GoS Sy láSz lÓ: Biz ton ság ban érez tük ma gun kat, mert egy olyan em ber rel vol -
tunk együtt, aki nem ma ni pu lált ben nün ket al jas in do kok ból, igaz sá gos volt, tü rel -
mes és fi gyel mes. Ad dig a pil la na tig, amíg esz tert és Ivánt el vit te a ne gye dik év ben
– ek kor kény te len volt ki mon da ni, hogy őket vi szi az új Szín ház ba –, sem mi fé le
rész re haj lás a mun káink kap csán elő nem for dul ha tott. nem le he tett ha zug sá gon
kap ni. In kább el hall ga tott dol go kat. Kü lön bö ző irá nyok ból pró bál ta össze rak ni azt,
ami kö rü löt te zaj lik.

hAR GI TAI Iván: pont az az ér de kes, hogy van egy em ber, aki mo rá li san ennyi re erős,
köz ben a da rab jai ban fo lya ma to san a vi szony la gos ság ról, a mo rál re la ti vi tá sá ról 
be szél.

SI mon BA lázS: Fel te he tően en nek a mo rá lis tar tás nak is a ho za dé ka, hogy egyi -
kőnk sem kö te le ző dött el sem mi fé le po li ti kai szín ház csi ná lás mel lett, min den ki jár -
ja a ma ga küz del mes út ját.

JáK FAl vI mAG Dol nA: Aképzéscéljaannakamegtanítása,hogyrendezőkéntho-
gyankelltársulatbanlétezni?

hAR Sá nyI SU lyom láSz lÓ: nem. hiá ba a bő sé ges ta pasz ta lat, az nem óvott meg
at tól, hogy el ső ren de zé sem mel iszo nya tos ku dar cot szen ved jek za lae ger sze gen.
1982-ben kezd tem szín ház ban dol goz ni, és még 1995-ben sem tud tam egy előadást
alap szin ten le bo nyo lí ta ni. Bár bor zal mas el lenál lás ban volt ré szem és a leg rosszabb
szí né szi men ta li tá sok kal ta lál koz tam, ezen úr rá kel lett vol na len nem. ez is egy 
Szé kely-fé le alap sza bály: nem há rít juk a szí né szek re a fe le lős sé get. ma gya rán, azt
hi szem, hogy a ren de zés nek ez a ré sze to vább ra sem ta nul ha tó vagy ta nít ha tó. Itt
tu laj don kép pe ni ha tást csak a sze mé lyi ség va rá zsá val, a kon cep ció val, a ha tá ro zott -
ság gal le het elér ni.

SI mon BA lázS: nem ilyen ma nuá lis szin ten ad ta át a szak mát.

hAR GI TAI Iván: el ső sor ban a nagy szín pa di kö rül mé nyek kö zött meg szer zett ren -
de zői ta pasz ta la tát ad ta át ne künk.

no váK eSz TeR: A mi ge ne rá ciónk a rend szer vál tás kor kez dett ta nul ni. Ak kor még
al ter na tív nak ne ve zett füg get len szín há zi for má ció ból nem volt sok. Ter mé sze te -
sen mi is tud tunk pa ál Ist ván ról, Ruszt ról, Je les ről, a Stú dió K-ról. Akik sze ren csé -
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seb bek, idő seb bek vol tunk, lát tuk az előadá sai kat. ha lász pé ter azalatt köl tö zött
ha za, míg mi ide jár tunk. A kö vet ke ző két osz tály ban már ta ní tott is. S az sem vé -
let len, hogy Szé kely a ne gye dik osz tá lyát már Bo dó vik tor ral és Schil ling ár pád dal
akar ta elin dí ta ni. eb ből vi lá gos, hogy köz ben ő is vál to zott, min dig fi gyel és kí ván -
csi a kö rü löt te vál to zó vi lág ra. 1990-ben ez még nem volt a szem pont rend sze ré ben.
Azt ta ní tot ta ne künk, amit ő a pá lyá ján ön ma gá tól, ma jor tól és ná das dy Kál mán tól
meg ta nult.

hAR GI TAI Iván: Ami ben ben ne volt az a prak ti kum is, hogy az em ber ak kor csi nál -
hat szín há zat, ha va la hon nan van rá pénz. már pe dig pénz alap ve tően ál la mi tá mo -
ga tás ból van. A kér dés Szé kely szá má ra az volt, hogy a kő szín há zi struk tú rán be lül
ho gyan le het ma gas szín vo na lú szín há zat csi nál ni. Szá munk ra evi dens volt, hogy
Ba bar czy, Szé kely vagy zsám bé ki nem szá mol ja fel a kő szín há zi struk tú rát, és hogy
iszo nya tos tra gé dia len ne, ha ilyes mi meg tör tén ne. Azaz ha en ged nék, hogy az ál -
lam szét ver je ezt a nyolc va nas évek re meg szi lár dult rend szert. ezt ők nem ze ti kincs -
nek te kin tet ték. Gyű löl ték az összes ben ne lé vő rossz szín há zat, de lé te ző és megőr -
zen dő gaz da sá gi felál lás nak te kin tet ték.

no váK eSz TeR: el akar ta ér ni, hogy olyan em be rek nek ad jon ren de ző dip lo mát,
akik még egy ál ta la el kép zelt kő szín há zi struk tú rá ban ké pe sek ar ra, hogy nagy for -
má tu mú, mű vé szi leg rend kí vül igé nyes, ha tal mas ví ziók kal bí ró, nagy szín pa di for -
mák ban meg tud ja nak fo gal maz ni tör té ne te ket. ma már ez nem fel tét le nül ek ko ra
kö ve tel mény, és fogy nak is az ilyen ren de zők. nem tu dom, hogy ez mek ko ra baj, de
fogy nak. és fogy az ilyen le he tő ség is.
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BA GOS SY LÁSZ LÓ

EL LEN PONT, TÖR TÉ NET, TÉR, 
SZE MÉ LYES SÉG

A SZÉ KELY-IS KO LÁ BAN
„há lát lan az a ta nít vány, aki örök re ta nít vány ma rad.”1

EL LEN PONT
Ami kor szí nész hall ga tó kat kezd tem ta ní ta ni, mind járt az el ső órán le küzd he tet len
vá gyat érez tem ar ra, hogy alap ve té se ket vá zol jak fel, ami ket szem előtt tart va szín -
mű vé sze tet egyál ta lán le het ta ní ta ni, mi köz ben ér dek lő dé sün ket nem kor lá toz zuk
egyet len szín há zi stí lus ra vagy irány zat ra. Fris sen fel vett osz tá lyom tag jai ud va rias
ér tet len ség gel fi gyel ték, amint a fú ga mű vé sze té ről ha do vá lok, mi köz ben ma gam
is el-el bi zony ta la nod tam, hogy va jon a meg fe le lő kö zön ség hez, a meg fe le lő nyel ven
és a meg fe le lő pil la nat ban szó lok-e? Akik fiatal és ár tat lan te kin te tü ket rám sze gez -
ték, nem sejt het ték, hogy be szé de met nem a ta ná ri lel ke se dés, ha nem a rossz lel -
ki is me ret moz gat ja, amely mű vé szi mun kám után most a ta ná ri tény ke dé se met is
meg mé te lyez ni lát szott, s örö kös du ru zso lá sá val, mi sze rint „nem tudsz és nem is
tud hatsz sem mit”, új ra meg új ra ki zök ken tett, és a re zig ná ció mo csa rá ba rán tott.

vol tak ha lo vány em lé keim ar ról, hogy több mint húsz év vel ko ráb ban Szé kely Gá -
bor is han got adott két sé gei nek és di lem mái nak a mű vé szet, és azon be lül a szín -
ház ren de zés ta nít ha tó sá gá val kap cso lat ban, ami kor legel ső osz tá lyá val, mely nek én
is tag ja vol tam, meg kezd te a kö zös mun kát. Kü lö nös mó don nem em lé kez tem vi -
szont ar ra, hogy az el len pont nak – mint szer ve ző elv nek és a mű vé sze tek egyik
legalap ve tőbb prin cí piu má nak – kiemel ke dő je len tő sé get tu laj do ní tott vol na. Azt
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kép zel tem, hogy a kont ra punkt fon tos sá gá nak és uni ver za li tá sá nak felis me ré se már
az ön ál ló és a tő le füg get len ren de zői ta pasz ta la taim ered mé nye, s hogy – töb bek
kö zött – Shakes peare-t és Cse ho vot, Ba chot és mo zar tot ele mez ve és cso dál va, to -
váb bá sa ját mű vé szi prob lé máim megol dá sán mun kál kod va gyúl tak ki agyam ban
az ez zel kap cso la tos felis me rés fé nyei.

hogy mennyi re nem így volt, az zal egy nem rég elő ke rült vi deo fel vé tel szem be -
sí tett. haj da ni óráink egyi kén ké szí tet tük, s ezen Szé kely ép pen az ál ta lam fab  rikált,
úgy ne ve zett él mény-no vel la szín pa di vál to za tát ele mez te. le szá mít va a sok kot, amit
en nek a fel vé tel nek a vi zuá lis kí mé let len sé ge oko zott (hogy osz tály fő nö künk ép pen
annyi idős volt raj ta, mint most én, és hogy kar csú sá gunk tól és ham vas sá gunk tól
mi lyen messzi re tá vo lod tunk), az le pett meg a leg job ban, hogy Szé kely ép pen a sze -
mé lyi ség össze tett sé gé ről és el len pont jai ról be szélt, csu pa olyas mi ről, amit ma már
a sa ját mun kám ban is a leg lé nye ge sebb tö rek vé sek kö zött tar tok szá mon. S hogy
mindezt ho gyan fe lejt het tem el? üres és apa ti kus te kin te tem ből jól kiol vas ha tó,
hogy a fel vé tel pil la na tá ban tö ké le te sen ért he tet len volt szá mom ra mind az, ami ről
be szélt. pe dig az el len pont, mint alap elv, több olyan fon tos fo ga lom mal is szo ros
kap cso lat ban áll, ame lye ket a Szé kely-is ko lá ban gyak ran em le get tünk. Ilyen fo ga -
lom volt pél dául a „tör té net”.

TÖR TÉ NET
Ami kor Szé kely a „tör té net” szót hasz nál ta, és a „tör té ne tet” kér te szá mon, nem
csak egy szín da rab glo bá lis me sé jét vet te cél ba, ha nem egé szen rö vid szek ven ciáit
is. ho gyan jut el va la ki egyet len je le ne ten be lül az egyik ál la pot ból a má sik ba? mi
a tör té ne te egy jól felépí tett bo hóc tré fá nak? mi lyen ese mé nyek, és ami még fon to -
sabb, mi lyen for du la tok moz gat ják egyet len szín pa di perc tör té né seit? mint csep -
pek ből a ten ger nek, úgy kell összeadód niuk a pil la na tok nak, úgy kell szol gál niuk az
ap ró rész le tek nek a nagy me sét.

Szé kely gon dol ko dá sát ren de ző ként és pe da gó gus ként a me se dra ma tur gia és
a lé lek ta ni ér dek lő dés jel le mez te, de ez nem zár ta ki, hogy a „tör té net” szó ra úgy
gon dol junk mint a szín ház idő ben zaj ló fo lya ma tai nak meg je lö lé sé re. min den szín -
pa di ese mény tör té net ként is ér tel mez he tő, akár a vi zua li tás, akár a mu zi ka li tás,
akár a pszi cho ló gia vagy va la mi más áll az al ko tói ér dek lő dés kö zép pont já ban. A fi -
zi kai szín ház és a tánc abszt rak ciói ugyanúgy el gon dol ha tók és leír ha tók tör té ne -
tek ként, tör té né sek lán co la tai ként, mint egy lé lek ta ni-rea lis ta szín já ték. A tör té net
a leg kü lön bö zőbb szín há zi nyel vek ese té ben is fon tos kiin du ló pont ja le het a gon -
dol ko dás nak, és nem utol só sor ban an nak a kom mu ni ká ció nak, amit az al ko tók egy -
más kö zött foly tat nak a pró bák ide jén.

Az úgy ne ve zett színészvezetés, amely ki fe je zés (igen egy ol da lúan) a ren de ző ha -
tal mát és szel le mi fö lé nyét su gall ja, na gyon ha té konnyá tud vál ni, ha ké pes vi lá go -
san meg fo gal maz ni az óhaj tott fo lya ma to kat, tör té né se ket, tör té ne te ket, to váb bá
azok je len té sét és je len tő sé gét. egy jó szí nész legalább annyi ra ve ze ti a ren de ző jét,
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mint for dít va, ideá lis eset ben ez a kom mu ni ká ció két irá nyú, ugyanak kor konk rét,
prak ti kus és vi lá gos, a „jobb ról jöj jek be vagy bal ról?” egy sze rű sé gé től in dul, és elinte,
ter mé sze té nél fog va, sok kal több kér dést fo gal maz meg, mint ki je len tést.

Szé kely ru tin ját is, amellyel ha lott nak hitt je le ne tein ket né hány perc alatt új ra -
élesz tet te, a tör té net és a tör té net for du la tai moz gat ták. Fo lya ma to kat imp ro vi zált,
ame lyek ben a hely ze tek és az ál la po tok foly ton vál toz tak. Ins pi rá ló kér dé sek és le -
he tő sé gek buk kan tak fel hir te len, és a legügyet le neb bül megírt je le ne teink is moz -
gás ba len dül tek, mert a vi lág bo nyo lult el lent mon dá sai val, va la mint Szé kely szín há -
zi és élet ta pasz ta la tai val te lí tőd tek. Sí rás ra ne ve tés, moz du lat lan ság ra hi perak ti vi tás,
sze re tet re gyű lö let, em pá tiá ra ke gyet len ség, má sok be csa pá sá ra ön ma gunk be csa -
pá sa kö vet ke zett. Ige nek ből ne mek let tek, po fo nok ból csó kok, pa te ti kus zo ko gás -
ból ci ni kus rö hö gés. Ilyen kor úgy tűnt, nincs is más dol gunk, mint hogy fan tá ziánk
gaz dag sá gá val ver seny re kel jünk az élet gaz dag sá gá val. és hogy ez a szak ma mi lyen
könnyű és szép.

Az, aho gyan Szé kely egyik ál la po tot a má sik ba fűz te, aho gyan for du lat ról for du lat -
ra fo gal ma zott és ha ladt, ben nem sem múlt el nyom ta la nul. Az évek so rán gyak ran
kap tam ma ga mat azon, hogy az ő lo gi ká já val szö vöm a szín pa di tör té né se ket, és az
ő gesz tu sai val, sza vai val me sé lem el a szí né szek nek azt, amit lát ni sze ret nék. ám ér -
de kes mó don en nek a lo gi ká nak a fel fe de zé sé hez és megér té sé hez nem a pszi cho ló -
giai ér dek lő dés ad ta meg a dön tő lö kést, ha nem egy má sik alap pil lé re a Szé kely  nél
megis mert szín há zi gon dol ko dás nak: a szín pa di tér.

TÉR
Ami kor megér tet tem, hogy a szín pa di tér mi lyen fa tá lis mó don ha tá roz za meg a ben -
ne zaj ló ese mé nye ket, s hogy mi lyen ins pi rá ló fe szült sé ge ket ké pes te rem te ni a szín -
pa di me sé lés hez, az iga zi re ve lá ció és át tö rés volt szá mom ra. et től a pil la nat tól 
kez dett osz la doz ni ben nem a ho mály és a te he tet len két ség be esés. ez a felis me rés
se gí tett rend be szed ni és szín há zi vá for mál ni a gon do la tai mat.

Szé kely nem győz te hang sú lyoz ni a szín pa di tér fon tos sá gát, és igye ke zett rá ven -
ni min ket ar ra, hogy a sze rény tan ter mi ke re tek ad ta le he tő sé gein ket is pró bál juk
ma ra dék ta la nul kiak náz ni. Sze dett-ve dett re kvi zí tu ma ink ból az kö vet ke zett, hogy
a hang súly, ter mé sze te sen, nem az esz té ti kum ra, ha nem a prak ti kum ra he lye ző -
dött. nem a lát vány volt a fon tos, ha nem a struk tú ra. Szé kely a szín pa di tér től is
meg kö ve tel te a di na mi kát és az el len pon to zást. elő tér és hát tér, bal és jobb ol dal,
ma gas ság és mély ség, aszim met ria és di a go nál – ezek vol tak a leg gyak rab ban el -
hang zó ki fe je zé sek.

osz tály ter münk ben könnyű volt nap ról nap ra vagy akár órá ról órá ra meg vál toz -
tat ni a dísz let szer ke ze tét. Az, hogy a kü lön fé le bú to rok, kel lé kek, fa lak és osz lo pok
ho gyan szer ve zik a já ték te rét, s hogy mi lyen le he tő sé ge ket kí nál nak fel a fi zi kai
cse lek vé sek hez meg a me se bo nyo lí tá sá hoz, kar di ná lis kér dé sek vol tak. ha mar fel -
fe dez tük, hogy a rossz tér ké pes meg bé ní ta ni az al ko tói fan tá ziát, míg a jó tér iz -
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gal mas aján la to kat tesz, szin te ve ze ti és te re li a já té ko so kat a leg jobb megol dá sok
fe lé. nagy öröm volt meg ta pasz tal nom, hogy a tér meg szer ve zé sé vel a ren de ző olyan
ke re te ket te remt het a mun ká hoz, amely be már a kez det kez de tén kó dol hat ja a játék
leg fon to sabb sza bá lyait és leg hang sú lyo sabb for mai-ren de zői gesz tu sait, mi köz ben
ele gen dő te rü le tet hagy a fel fe de zés re vá ró rész le tek ki dol go zá sá hoz is. Bár Szé kely
kép ző mű vé sze ti ér dek lő dé se és ér zé keny sé ge ha mar nyil ván va ló vá vált, azt is gyor -
san vi lá gos sá tet te, hogy szá má ra a jó dísz let ben el vá laszt ha tat lan egy más tól az esz -
té ti kum és a prak ti kum. A jó dísz let at tól iz gal mas, hogy az ál ta la kí nált tit kok és
le he tő sé gek az egész előadás fo lya mán ki tar ta nak. A jó dísz let nem kény sze rít önis -
mét lés re, azok a szín há zi al ko tók pe dig, akik ér te nek a nyel vén, a me se vé gé re ké -
pe sek min den rész le tét iga zol ni, és sem mit sem hagy nak ben ne kiak ná zat la nul.

Szé kely egy szer azon ka pott, hogy ma gá nyo san bók lá szom a ké szü lő vizs ga előadá -
som te ré ben. Azt ja va sol ta, hogy so ha ne te gyek ilyet. Ta lán at tól akart megóv ni,
hogy elide ge ned jem a pró bák nyüzs gő és ki szá mít ha tat lan ele ven sé gé től. nem fej -
tet te ki. mi vel ab ban az idő ben ál lan dó prob lé mát oko zott szá munk ra egy más megér -
té se, meg nyug ta tá sául én sem tud tam meg fo gal maz ni azt, amit a szín pa di tér ne -
kem ak kor már je len tett, és azóta is je lent: a leg fon to sabb ka pasz ko dót és azt az
op ti kát, amely nek se gít sé gé vel nem csak a szö veg köny vet, ha nem az egész szín házi
előadást is ol vas ni va gyok ké pes. De amíg a szö veg könyv ben az el fo gult em be ri szen -
ve dé lyek csa tái dúl tak, ad dig a tér ben (sok szor ér zem így) mint ha a fi zi ka és a geo -
met ria tör vé nyei ural kod ná nak: a ter mé szet bölcs és tár gyi la gos sze mély te len sé ge.

SZE MÉ LYES SÉG
Ami kor el ső ta lál ko zá saink egyi kén azt az egy sze rű nek tű nő felada tot kap tuk, hogy
ír juk le egyet len ol dal ban mo lière Amizantrópjá nak me sé jét, nem sej tet tük, hogy
nem a dia dal, ha nem a kín zó kam ra ka pu já ban ál lunk. A pe da gó giai célt ma már
jobban ér tem, mint ak kor: en nek az emb le ma ti kus, nagy mű nek a tit kait, hiá tu sait,
sorok mö göt ti drá mai fe szült sé geit ki nek-ki nek meg kel lett pró bál ni a sa ját szemé-
lyes olva sa tá ban pa pír ra vet ni. A személyesség ké sőbb is so kat em le ge tett ki fe je zés
lett, dicsé rő szó, elér ni vá gyott cél, még ha sok szor ho má lyos is. A me sék kü lön bö -
ző sé gei min de ne set re so kat elárul tak me sé lőik egye di ér zé keny sé gé ről, fan tá ziá já -
ról, élet ta pasz ta la tá ról, ki fe je ző kész sé gé ről vagy mindezek hiá nyá ról. A feladat sú -
lya alatt gör nye dez ve már ak kor bosszú san felöt lött ben nem a kér dés, va jon hol a
fe né ben van Amizantrópból mo lière sze mé lyes sé ge? Az tán a töb bi nagy gé niu szé:
a Cseresznyéskertből Cse ho vé, a Hamletből Shakes peare-é? Bár mennyi em be ri tudás
és szenve dély van is össze gyűjt ve ezek ben a mű vek ben, a drá mai konst ruk ció egé sze
ugyanolyan ti tok za tos kö zönnyel néz vissza ránk, mint ma ga a ter mé szet. mond -
hat ni: hű vös sze mély te len ség gel. most ak kor csú nya do log ki vág ni a cse resz nyés -
ker tet vagy nem? Sír ni kell eze ken az em be re ken vagy ne vet ni? és egyál ta lán: ki nek
van iga za?
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Szé kely gyak ran iro ni zált sa ját ren de zé sei nek hu mor ta lan sá gán, mi köz ben kifino -
mult hu mor ér zé ké nek nap mint nap ta nú je lét ad ta. előadá sai ban két ség te le nül a tra -
gi kum fe lé bil lent a drá mai mér leg nyel ve, a ko mi kus ser pe nyőt csak ap róbb sú lyok -
kal ter hel te meg, és úgy tűnt, tör té ne tei nek fő hő sei vel is lí raibb és rész re haj lóbb,
mint az ál ta la is cso dált szer zők. A mizantróp már hosszú ide je fog lal koz tat ta, és
a Ka to na Jó zsef Szín ház ból is ez zel a ren de zé sé vel vo nult ki. en nek a gesz tus nak a
prog ram sze rű sé ge, Al ce ste- jé nek ön mar can go ló fáj dal ma so kak szá má ra volt im po -
ná ló, ben nem vi szont a gya nú el ső ha lo vány szik rá ját gyúj tot ta, mi sze rint ha szín -
ház csi ná ló ként par ti ban aka rok len ni az egye te mes drá ma tör té net leg na gyobb 
gé niu szai val, ak kor sok-sok, egy más nak el lent mon dó, sze mé lyes igaz ság ból kell
megal kot nom a tö ké le tes egyen súlyt: a sa ját al ko tói rész re haj lá saim tól men tes sze -
mély te len sé get. egy ügyet len és ta pasz ta lat lan ne bu ló miért is akar na ke ve seb bet?

Ad dig is azon ban Amizantrópról va ló kö zös gon dol ko dás ra Szé kely erős sze mé -
lyi sé ge nyom ta rá bé lye gét, szö veg elem zé sei, kér dés fel ve té sei, prob lé ma ér zé keny -
sé ge, azt hi szem, mind annyiunk nak (a szó szo ros ér tel mé ben) felad ták a lec két.
Száz szor le kel lett ír nunk – ta ní tónk nem ha gyott nyug tot egyi künk nek sem, amíg
fe lü le tes sé get, mel lé be szé lést, megúszást ta pasz talt.

má niá kus volt, de so ha sem erő sza kos. Sok kal oko sabb és ta pasz tal tabb volt ná -
lunk, töb ben úgy kép zel tük, hogy erő sebb is, és még egy kocs mai ve re ke dés ben se
len ne esé lyünk el le ne. De sze líd sé gét és a gon do la taink irán ti ér dek lő dé sét si ke rült
min dig megőriz nie. Tü rel me vég te len nek lát szott, pe dig elein te az is re mény te len -
nek tűnt, hogy ko mo lyan ve he tő vi ta part ne rei vé vál junk. Sok szor gon do lok rá. és
most, hogy a Szé kely-is ko la örök re be zár, azt kí vá nom ne ki, hogy egy ko ri ta nít vá -
nyai kö zött sok-sok erős és te het sé ges vi ta part ner re ta lál jon. há lám je léül.
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HAR GI TAI IVÁN

A TÖR TÉ NET EL ME SÉ LÉ SE

Szé kely Gá bor ren de zői fel fo gá sát, stí lu sát so káig nem pon to san ér tet tem. en nek
oka rész ben az le he tett, hogy sok szor in di rekt mó don fo gal maz ta meg el vá rá sait,
mi vel – gon do lom – nem akart fel tét le nül kis Szé kely Gá bo ro kat ne vel ni, nem akar -
ta le gyil kol ni a ben nünk lé vő krea ti vi tást, sze mé lyes vé le mé nyün ket a vi lág ról, de
ha tá ro zott szán dé ka volt le té rí te ni a blöff, az ér tel met len teat ra li tás út já ról.

nem akar tam, és nem is tud tam meg fe lel ni ne ki – bár elis me ré sé re mind annyian
vágy tunk –, in kább meg pró bál tam ko no kul a sa ját gon do la tai mat szín pad ra gyötörni.

nem vet tem ész re, hogy kü lö nö seb ben szim pa ti zál na ve lem, vi szont a vi lág ról
al ko tott po li fon, pszi cho ló giai lag ár nyalt, ko no kul ant ro po morf és nem az ir ra cio -
na liz mus ba me ne kü lő vi lág lá tá sa na gyon is passzolt az én ne héz ke sen ar ti ku lált
élet- és mű vé szet fel fo gá som hoz.

va la mi olyas mit érez tem a gon dol ko dá sá ban, hogy az em be ri kap cso la tok szö -
ve vé nyé ről ne künk me sél nie elég bo nyo lult és le he tet len, ki me rít he tet len feladat,
de egy ben gyö nyö rű ség is; hagy juk a me tafi zi kus, éte ri, koz mi kus és mik ro koz mi -
kus vi szony la tain kat ké sőbb re.

Ráadá sul ez a gon dol ko dás mód azt is kép vi sel te, hogy a na pi eg zisz ten ciá lis kér -
dés hal maz ki me rít he tet le nül meg ta lál ha tó az át lag pol gár éle té ben is, nem kell hoz -
zá nagy pol gá ri de ka den cia, a zse ni ki vá lasz tott sá ga, ki rá lyok nem szok vá nyos élet -
hely ze te. pon to sab ban ezek re a spe ciá lis élet hely zet ben lé vő drá mai ala kok ra is
alap ve tően úgy te kin tett, mint az át lag em be rek re: sze re tet re vágy nak, ön zők, esz -
nek -isz nak- szar nak, két ség be eset tek, ügyet le nek a sze re lem ben, szo ron ga nak a meg -
fe le lé si hely ze tek ben, mi ni mum am bi va lens a kap cso la tuk a szü leik kel, gyer me kien
örül nek a si ke reik nek stb. eb ből az ori gó ból ér tel mez te hú ber vil most és ham letet,
Co ri o la nust és or bán nét.
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ez a lát szó lag zárt rend szer be lül fe ke te lyuk volt, vég te len el mél ke dés, té pe lő -
dés az em be ri faj zat ról, egy ki me rít he tet len, vég te len já ték le he tő sé ge. ez na gyon
tet szett, ezt a gon dol ko dást na gyon sa já tom nak érez tem, még ha szín pa di meg va -
ló sí tá sá ban el ma rad tam is az ál ta la, ál ta lam el vár tak tól.

ezt az em be ri-lel ki szö ve vényt kér te min dig, igen ko no kul, mond hat ni má niá kus
kö vet ke ze tes ség gel szá mon. min dig or runk ra kop pin tott, ha va la mi ér tel mi sé gi
nagy zo lás sal le ke re kí tet tünk, el könnyí tet tünk bi zo nyos élet hely ze te ket, vi szony la -
to kat, drá mai hely ze te ket.

el ső kör ben min dig azt kér te szá mon, ami a drá mai hely zet ben le van ír va. nem
töb bet. Csak azt ve gyük szó sze rint, azt ve gyük a sa ját név ér té kén. ha mond juk
ham let ről be szé lünk, és az ő vi lá gát akar juk szín pa di lag meg te rem te ni és a szí nészt
ez zel adek vát mó don ve zet ni, ve gyük ko mo lyan az alap hely ze tet: egy fiata lem ber -
nek meg halt az ap ja, és az any ja egy bő hó nap el tel té vel már férj hez megy az apa
test vé ré hez. ez za var ba ej tően ér zé ket len nek mu tat ja az anyát, fő leg ha ki fe je zet -
ten bol dog ság lát szik ar cán az új férj ol da lán. mos tan tól ve le él, szó ra ko zik, sze ret -
ke zik, fe led ve ko ráb bi fér jét. ha csak ennyi len ne a drá mai alap hely zet, már bő ven
elég len ne egy szín há zi előadás hoz, annyi ke se rű sé get, elég té telt, ma gán éle ti tit kot,
za va ros csa lá di meg fe le lé si kény szert rejt ma gá ban ez az alap szi tuá ció. (ezért is pró -
bál tunk bi zo nyos je le ne te ket fél éven át!)

egé szen más szín há zi nyel vet igé nyel, ha ezt a pszi cho ló giai ár nyalt sá got nem
egy stú dió ban, ha nem nagy tér ben akar juk meg mu tat ni, egé szen más a test kö ze li
né ző-szí nész vi szony. Szé kely Gá bor nagy szín pa di mun kái ban ezt a faj ta ér zé keny -
sé get úgy akar ta átél he tő vé ten ni mind a szí nész, mind a né ző szá má ra, hogy a dísz -
le tet hasz nál ha tó, hasz ná lan dó tér nek te rem tet te meg. A fa lak szű kí tet ték, le határol -
ták a te ret. Iz gal ma san struk tu rál ták, ta gol ták, hogy a szí nész „ne a le ve gő ben lóg jon”
az üres tér ben, mert az már egy elemel tebb szín pa di já té kot ered mé nyez, ami al -
kal mat lan ah hoz a tör té net me sé lés hez, amit ő el várt. egy ér zé ki, pszi cho rea lis ta
tör té net ben a szí nészt in kább elide ge ní ti, mint sem se gí te né a sze rep átélé sében.

en nek az elv nek azon ban csak lát szó lag van kap cso la ta a rea liz mus sal, a na tu ra -
liz mus sal. va ló já ban ez a faj ta „ku kucs ka- szín pa di” meg je le ní tés gyö ke re sen sza kí -
tott a ko ráb bi szín pa di ha gyo má nyok kal. Dísz le tei zak la tott ku bis ta, exp resszio nis -
ta ha tást kel tet tek, sem mi kö zük nem volt a ko ráb bi rea lis ta szín pa dok „há rom fal
és a né ző” vi szony la tá hoz. Ti tok za to sak, dúl tak, zeg zu go sak, de mindezt egy va lós
szín hely (ál ta lá ban en te riőr) el tor zí tá sá val, de for má lá sá val, el raj zo lá sá val. hi szen –
mint mond ta – a szín pa di já ték so ha nem le het ma ga az élet, csak a sű rít mé nye.
A szín pa di idő és a tér re la tív. és ezál tal a szí né szi já ték is az.

A te ret át sze lő dia go ná lis fal nem egy na tu ra lis ta hát tér va la hol a szín pad mé -
lyén. Je len tős, köz pon ti he lyen van a tér ben: ne ki le het tá masz kod ni, dől ni, az aj -
tóit be csap ni, az üveg aj tók át tört sé gét les ke lő dés re hasz nál ni, a tér bosszan tó osz -
lop ba be le ka pasz kod ni. A filmhez ha son lóan va lós ál la po tok megidé zé sét se gí ti így
a dísz let, s ez biz to sít ja az in ten zív szí né szi je len lét nél kü löz he tet len fel té te leit.
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hogy ne csak ön ma gá ból ter mel je meg a szí nész a kü lön bö ző ál la po to kat, ha nem
a dísz let szer ve sen, ma gá tól ér te tő dően és szin te ész re vét le nül se gít se. A köl tői,
abszt rakt dísz let vagy az üres tér per sze elemel, de bi zo nyos ér te lem ben el is ide -
ge nít. egyes előadá sok hoz ter mé sze te sen le het, hogy az is adek vát (pél dául moz -
gás szín ház), de a pszi cho ló giai lag ér zé keny tör té net me sé lést na gyon meg ne he zí ti,
szin te le he tet len né te szi.

A vi lá gí tást Szé kely a dísz let mű köd te té sé nek elen ged he tet len fel té te le ként tekin -
tet te. Kiemel, szű kít, han gu la tot te remt és vált, akár je le ne ten be lül is. Szé kely Gábor,
mint el mond ta, fiata lon ko mo lyan fog lal ko zott fes té szet tel, ezért ere den dően közel
állt hoz zá a „fénnyel fes tés”. nem csu pán a nap sza kok jel zé sé re, a szí nész ar cá nak
meg mu ta tá sá ra szol gál a vi lá gí tás. A szín pa di vi lá gí tás egy exp resszio nis ta köl tői ví -
zió szer ves ré sze, amely nek cél ja a drá mai ság kieme lé se. Sö tét ben ma radt fél-ar cok,
ho mály ban ma radt ala kok, erős kon tú rok va kí tó hát tér előtt, beeső fé nyek, me lyek
ki sza kít ják a dísz let egy da rab ját: a ko ra re ne szánsz, Remb randt, Cara vag gio (és Tar -
kovsz kij!) fény esz té ti ká ja ez. Amely, megint, nem csak a né zők tör té net be va ló be -
szip pan tá sát se gí tet te, ha nem a szí nész va lós ned vei nek meg ter me lé sét is.

Dísz le tei nek kép ző mű vé sze ti ér zé keny sé ge, re mek íz lé se is fon tos, de az korábban,
más ren de zők nél is je len volt. Ami iga zán új fel fo gást je len tett a ma gyar szín há zi
élet ben, az a szí né szi ér zé keny já té kot se gí tő tér-, dísz let- és vi lá gí tás fel fo gá sa volt.

mindez zel per sze „csal ni” is jól le het. nagy szín pa don nagy részt ki fe lé és elöl kell
be szél ni, kü lön ben nem le het jól lát ni, hal la ni a szí nészt. De ha egy elő- és hát tér re
ta golt, zak la tott tér ben, iz gal ma san vi lá gí tott dísz let ben lop juk elő re a szí nészt,
nem rossz teat ra li tás nak érez zük (le fúrt-lá bú szí né szet a het ve nes évek ből!), ha -
nem evi dens kieme lés nek (lásd Fra An ge li co), amely va ló já ban a drá mai szi tuá ciót
he lye zi elő tér be, és nem a szí nészt.

Szé kelyt sok szor em le get ték úgy, hogy nem csak ki vá ló ren de ző, ha nem mo rá lis
ori gó mind anya gi lag, mind szel le mi leg meg vesz te get he tet len, a szak ma Ro bes -
pierre-je. en nek a jel ző nek van né mi ne ga tív kon no tá ci ó ja – ha a Ro bes pierre ál tal
le vá ga tott fe jek re gon do lok –, de ezt a ki fe je zést in kább ab ban az ér te lem ben hasz -
nál ták, hogy a he do nis ta-bo hém, sok szor fe le lőt len mű vész vi lág ban ő olyan szik la -
tömb, amely be né ha jó be le ka pasz kod ni vagy legalábbis va la mi vi szo nyu lá si pon tot,
ho ri zon tot je lent az alap ve tően vi ha ros-kao ti kus szín há zi lét ben. pu ri ta niz must, el -
fo gu lalt lan sá got sej te tett ez a név, és nem vér szom jas dik tá to ri haj la mo kat.

va ló szí nű leg nem alap ta lan, de bi zo nyos szem pont ból rend kí vül szimp lifi ká ló ez
a kép Szé kely Gá bor ról, ami re legin kább az ál ta la vá lasz tott da ra bok és azok szín -
pa di meg je le ní té se cá folt rá. hú ber vil mos, Co ri o la nus, Csar no ta tá bor nok, mi zant -
róp, Don Juan ko ránt sem mo rá lis ko losszu sok, nem tan drá mák pré di ká to rai. nagy -
for má tu mú, aka ra tos lá za dók, akik a nyárs pol gá ri ál mo rált, bu ta, kö te le ző,
meg szo kás-mo rált legin kább azért ta gad ják, mert a lep le alatt min dig meg je le nik
a kis ka puk, ön zé sek, ki vé te le zett sé gek, el foj tott kis sze rű irigy sé gek riasz tóan össze -
tar tó tár sa dal mi „tit kos szö vet sé ge”.
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Don Juan a le gen da sze rint több ezer anyát, lányt, fe le sé get és ez zel együtt apát,
fi vért, fér jet tett tönk re. vagy ez csak a res sen ti ment- mo rál? A lá nyok, fe le sé gek,
anyák nem csak ál do za tok ha nem „tet tes tár sak” is, akik ta lán pont a fér jek, apák, fi -
vé rek ál szent-mo rál ja elől me ne kül tek az él ve teg anar chis ta-fi lo zó fus kar jai ba?

nem hi szem, hogy Szé kelyt az ön ju tal ma zó, fruszt rált ér tel mi sé gi szex füg gő sé -
ge ér de kel te vol na. ez Sa de mo rál ja! Őt in kább Don Juan pró ba té te le is ten (ha van)
és az em ber előtt ér de kel te, aki a mo rál lak musz pa pír ja, a kő táb lá ba vé sett tör vé -
nyek el tűnt nek vélt vé ső je és ta bu la ra sá ja, mert a kö zös tár sa dal mi-po li ti kai lét, a
csa lá di kö te lé kek ala mu szi ön zé se (apa-fiú, férj fe le ség) kö szö nő vi szony ban sin cse -
nek a tár sa dal mi lag kö zö sen kiala kí tott és el fo ga dott nak ha zu dott el vek kel. Ő ma -
ga a ké tely, a gon dol ko dás, a pár be széd, a bi zony ta lan ság. Iga zi mű velt fi gu ra, mert
ké tel ke dik. Csu pa iz zad ság és ned vek, és nem szá raz ra su vi ckolt, il la tos test, amely
szé gyel li, ha bűzt ere get ma gá ból. Ő a ma gu kat hi bát lan nak hitt ön zet le nek, ön -
felál do zók, bűn te le nek ir dat lan tö me gé ben a fel vál lal tan nem tö ké le tes, a hi bás ter -
mék az is te ni rend ben, a fel vál lal tan em be ri. így egye dül, a sok „re mek” em ber kö -
zött, mi más le het ne a tör té ne te, mint ön sor sá nak ron tá sa, ki hí vá sa a sors nak:
kí sér le tet tesz az őszin te be széd re, ami ak kor is megéri, ha kí sé rő je len sé ge, utó ha -
tá sa a ki re kesz tett ség és/vagy al ko ho liz mus, szen ve dély füg gő ség, gyo mor fe kély,
szív in fark tus stb.

Szé kely az új Szín ház el ső évad já ban ren dez te mo lière DonJuanját. mo lière-t
min dig is na gyon sze ret te (gon do lom ma jor Ta más nak is fon tos sze re pe volt eb -
ben), kü lö nö sen a há rom na gyot: a Mizantrópot (ezt ko ráb ban a Ka to ná ban már
szín re vit te), a Tartuffe-öt és a DonJuant. Sze ret te mo lière sö tét víg já té ki hu mo rát,
szel le mes nyel ve ze tét, a re mek, pon tos szi tuá ció kat: iga zi szí nész cse me ge min den
tör té ne te. Sor sok, átél he tő konflik tu sok, nap ra kész élet hely ze tek két száz év el tel -
té vel is. nyil ván va ló volt szá má ra, hogy egy fris sen ala ku ló tár su lat el ső éva dá ban
egy ilyen tí pu sú da rab bal kell ta lál koz niuk a szí né szek nek, ké sőbb jö het egy bo nyo -
lul tabb szín há zi nyel ve ze tet igény lő drá ma (drá ma író), amely már egy össze szo kot -
tabb tár su lat össze han gol tabb mű kö dé sét fel té te le zi (pél dául az Ivanov, az Álszen-
tekösszeesküvése).

egy olyan kor ban ren dez te ezt a da ra bot, ami kor a gengsz ter vál tás idő sza ká ban
el fe lej dőd tek a het ve nes–nyolc va nas évek vi lág meg vál tói szán dék kal élő ér tel mi sé -
gi jei, mű vé szei. el kez dő dött egy új kor szak a ki lenc ve nes évek ben ma gyaror szá gon,
ami kor a jel lem te len sé get, a segg nya lást, a tör te tést nem ge rinc te len ség nek hív ták
töb bé, ha nem élet re va ló ság nak.
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SI MON BA LÁZS

NEM, MA NEM BU KOM EL
SZÉ KELY GÁ BOR A MI ZANT RÓPJÁ RÓL

Szé kely Gá bor 1990 ok tó be ré ben, egy he ve sen esős hét köz na pon épp no vák esz ter
él mény no vel la-je le ne tét szed te szét, azt firtat va, hogy mi ként le het ne helyzetette-
remteni1 ar ra, hogy átél hes sük azt, hogy a két, egy más sal vad konflik tus ban ál ló fér -
fi és nő mé lyen mégis mennyi re egy más ra utal tak. nem ér tet tük, hogy mit akar.
A szen ve dély től pá rá so dó szem üveg gel pél dá kat so rolt: pél dául, ha meg szó lal na a
te le fon és a lány va la mi tra gi kus hírt kap na. Óra után, nem ta lál va nyu gal mat, elin -
dul tunk meg néz ni Amizantrópot. Tíz perc volt kez dé sig. Fu tot tunk a 7-es busz után,
én eles tem és be csúsz tam a lép cső alá. Tisz ta sár lett min de nem, a buszt elér tük,
tás kám, nad rá gom el sza kadt. esz ter is elég ázott volt, de a szín ház ban las san meg -
nyu god va az előadás ha mar ma gá ba vont ben nün ket.

Al Ce STe …Szü let tél vol na pá riá nak ele ve,
aki nek nincs rang ja, sem mi je,
hogy vár na rád a szé gyen és a csőd,
hogy áll nál már a pusz tu lás előtt.
Ami kor már pár kányt, ab la kot
mé re ge ted: itt ké ne kiug ra nod.
za vart ész ki bú vót nem ta lál,
nincs más megol dás már, csak a ha lál –
és ak kor jö vök én, jön a nagy sze rű nap,
és meg hoz ha tom az ál do za tot,
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ami vel mél tat lan sor so don for dí tok,
s tő lem nye red el bol dog sá go dat.

Cé lImÈne Sa ját sá gos a jó aka ra tod,
rá szo rul ni, re mé lem, nem fo gok…
Du Bo is! mi tör tént?2

Du Bo is a be csü let bí ró ság idé zé sét hoz za, Al ce ste és Cé limène min den ed di gi át kot
el fe lejt ve fél tő sze re lem mel rán dul nak új ra egy más fe lé. esz ter fő is ko lai je le ne té -
ben va la mi na gyon ha son ló tör tént: vég le ges sza kí tás. ön kén te le nül egy más ra néz -
tünk. esz ter hip no ti ku san sut tog ta: „Te le fon!” – úgy tű nik össze han go lód va ér tet -
tük meg a na pi lec két – a kö vet ke zet len ség ér ték. ez Szé kely hu mo ra: meg lát hat juk,
hogy ön ma gunk szik la szi lárd sá gá ról al ko tott el kép ze lé seink, nagy el ha tá ro zá saink
mi lyen könnyen szer te fosz la nak.

„le gen dás hu mo rom” – mon do gat ja. és ren de ző ként tény leg nem ér dek li a bur -
leszk. Az egyér tel műen ko mi kus mű fa jú je le ne teit is legin kább lé lek ta ni tem pó ban
tart ja – bár éle tem egyik ab ba hagy ha tat lan ne ve té se pont Szé kely Tóték-e lőadá sán
ért el, ahol úgy vált Tót hi he tet len ál mos sá ga el vi sel he tet le nül mu lat sá gos sá, hogy
köz ben min den tö ké le te sen reá lis ma radt. Szé kely ma ga szá má ra nem en ge dé lye zi
a műfajikeveredést egy előadás szö ve tén be lül (és él ve zet tel né zi ugyanezt má sok -
nál!). most új ra néz ve sem ta lál tam Amizantrópjá ban olyan pil la na tot, ami kor a szí -
nész sa ját szí nész mi vol tá ra vagy szín pa di lé te zé sé re reflek tált vol na, de olyan pil -
la na tot sem, amely va la mely kli sé tu da tos hasz ná la ta lett vol na. Ő a szó tel jes
ér tel mé ben rea lis ta, a sze rep lő ket csakis sűrített je le ni de jük ben áb rá zol ja – nincs
ki lé pés, ki ka csin tás, ke ret.

nincs tét nél kü li pil la nat sem – min den egyes moz za nat va la mi lyen tá vol ság ra a
főtörténet vi szony la tá ban el he lyez he tő. Szé kely ap ró rész le tek ből a „pil la na tot ez -
red rész re oszt va” épí ti fel a sze mély kö zi vi szo nyok fo lya ma to san vál to zó rend sze -
rét. A mizantróp-e lőadá sa pár hu za mo san áram ló hely ze tek, sí kok, egy más nak el -
lent mon dó vi sel ke dés és szó be li meg nyil vá nu lá sok hul lám zó fo lya ma ta. hi he tet len
rész le tes ség kí vül és be lül. A vi lág szín ház evo lú ció já nak egyik áram la ta az em be ri
va ló ság egy re hi te le sebb áb rá zo lá sa fe lé ha lad. Szé kely Gá bor Amizantrópja egész
biz to san en nek a fo lya mat nak a 20. szá zad vé gi egyik le het sé ges csú csa.

Szé kely hő sei től (szí né szei től) el vár ja a sze mé lyes sé get és nem en ge di őket – vagy
csak na gyon ko moly ér zel mi el len sú lyok kal – stí lus já té kok ba. Ud va ros Do rottya ki -
vé tel, ő sze mé lye sen fo gal ma zott al lű rök ből épí ti Cé limène-t. Dü hét mutogatja: hát -
ra megy, kö rül néz, elő re jön, fel só hajt, kö rül néz. Cser hal mi ke ve set mo zog. Ki szá mít -
ha tat lan be fe lé fi gye lő csönd jei és fe szes meg szó lí tá sai erős zsi ge ri re zo nan ciá kat
kel te nek ben nünk.
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Je len kor Kiadó, 1995.



Sem mi sem elő re vé te lez he tő, min den hez elkelljutni.Megkelltörténnie, csak
ezután le het to vább men ni, minden nek tét je és ered mé nye van, ami a kö vet ke ző pil -
la nat hoz ve zet. A hely ze tek hez tar to zik egy bio ló giai sík. A tes tek kri mi je fo lya ma -
to san él, a ren de ző ré szé ről el vá rás a kon ti nu um. nem a szö veg fo na la, ha nem a
mon da tok kö zött fej lő dő mo ti vá ciók és in terak ciók la bi rin tu sa ve zet a sors sze rűen
be kö vet ke ző ér zel mek hez, ese mé nyek hez és leg vé gül a mon da tok hoz.

Tér és idő hasz ná la ta vé gül még sem reá lis, bár Amizantróp dísz let fa lait erős va -
ló sze rű ség jel lem zi, mégis szín há zi me ta fo rát fed nek fel az előadás vé gé re. An tal
Csa ba cso dá la tos te re, az érzékenyvilágítással, Sza kács Györ gyi nagy vo lu me nű ru -
hái val min den fi zi kai po zí ció ból élet te li ké pet kom po nál.

Az idő és tér sű rí té se, il let ve ki tá gí tá sa az egyet len szür reá lis vagy nem rea lis ta
esz köz. Szé kely ké pei nek, a rea lis ta tér időn be lül kiemelt csend éle tei nek funk ció -
juk is van: fel gyor sít ják az időt. A képekben az ér zel mek össze fog la ló jel le gűek.

Az előadás ze nei vi lá ga sze rény: né hány mag nó be ját szás, sem mi kí sé rő ze ne.
Akusz ti kai kö ze ge a csend. Ko po gó lép tek, aj tó csa pó dá sok, gyu fa ser ce nés, bú tor -
reccse nés szö ve dé ke. eb ben a szi kár kör nye zet ben felerő söd nek a szí né szek bio ló -
giai hang jai, lé leg zé sük el ső sor ban. A bio ló giai je len lét ben ne héz csal ni, kel le nek a
tram bu li nok, a fi zi kai rosszul lét: a zsigeri re gisz te rek. nem rit kák a fél per ces fi zi o -
ló gi ai ese mény so rok, több nyi re sí rás kö ze li ál la po tok (va la ki nem akar sír ni, ezért
mé lye ket lé leg zik), fel-fel sza ka dó só ha jok, szó tö re dé kek, sza vak. Az idő zí tés mégis
szak mai for tély. Cser hal mi lég zés benn tar tás sal ér el erős ér zel mi ál la po to kat. Alig
for dul elő, hogy per cek re el hú zott mon da tai meg fe nek le né nek, el sza kad na a bel ső
fo nál, el vesz ne a fogalmazás. A szó ról szó ra meg küz dött mon dat a szé ke lyi hi te les -
ség alap ve tő ele me, jel leg ze te sen meg szab va a já ték tem pó ját.

Szé kely pu ri tán, nem kell sem mi dí szí tés. Ren de zői esz kö zei vissza visz nek az
alap szán dé kra, amely a né ző ma ra dék ta lan be vo ná sa avé gett, hogy a történet a leg -
mé lyebb ré te géig átél he tő vé vál jon.

A pil la nat ról pil la nat ra kö vet he tő lel ki vál to zá sok fo lya ma tos sá ga va ló ban erő tel -
jes be vo nó dást3 ered mé nyez – a hő sök sor sa a né ző ügyé vé vá lik. Al ce ste elárult -
ság-ér zé se min den ki szá má ra va lós, ideg összeom lá sa az enyém is, felidé ző dik a fáj -
da lom, amit em ber tár saim ban csa lód va át kel lett él nem. Az em ber gyű lö lő hal lat la nul
va lós, mégis túl zó ér zé keny sé ge ala poz za meg azt, ahogy az előadás so rán min den
őszin tét len ség, amellyel Al ce ste ta lál koz ni kény te len, a né ző ben se jé ben is ha son ló
kí no kat okoz.
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3 Be vo nó dás, vagyis engagement, fi nom tu dat mó do su lás sal já ró ál la pot, ame lyet ak kor élünk át,
ami kor egy tör té net ma gá val ra gad ben nün ket. Az elő ször a hip nó zis ku ta tá sok ál tal leírt fo lya -
mat köz ben a lé leg zet meg nyug szik, a szív ve rés le csök ken, a tes ti kép ze tek el tá vo lod nak, a hip -
no ti zált és a hip no ti zőr lé leg ze te szink ro ni zá ló dik. A hip nó zis ban a be vo nó dás sok fé le mér té kű
le het és könnyen meg za var ha tó. A legújabb mé ré ses meg fi gye lé sek alá tá maszt ják, hogy előadás
és né ző tér vi szony la tá ban is sok ha son ló szink ro ni zá ció tör té nik. elő se gít he ti a fo lya mat sta bi -
li tá sát, ha a né ző rész le tei ben, azaz pszi cho ló giai lag és szín pa di meg je le ní té sé ben egyaránt hi -
te les nek ér zé ke li a tör té ne tet.



A tü kör neu ron-ku ta tá sok bi zo nyít ják, hogy a be vo nó dás út ján szer zett lel ki ta -
pasz ta lás köz vet le nül for mál ja a né ző vi sel ke dé si re per toár ját is, sa ját -él mény ként
kép ződ nek meg a szín ház ban átélt hely ze tek őben ne is. ezt iga zol ja, hogy a Ka to -
na Jó zsef Szín ház 1988-ban be mu ta tott előadá sa máig meg ha tá roz za a tár sa sá gi fe -
cse gés és ál ság irán ti vi szoly gá som vi sel ke dé si ele meit.

Szé kely a szín ház ál ta lá nos szín vo na lát lát va ra gasz ko dott a ren de ző kép zés
megújí tá sá hoz. úgy ta lál ta, hogy a fo lya ma tos mi nő sé gi tör té net me sé lés ta nul ha tó
és ta nít ha tó. Azért vá gott be le a ren de ző is ko la meg re for má lá sá ba, mert hitt ab ban,
hogy kö rül ha tá rol ha tók a mű fa jo kon átíve lő szak mai tör vény sze rű sé gek.

At tól, hogy va la ki tisz tá ba jön a lel ki rea li tá sok kal, még nem lesz szük ség kép -
pen rea lis ta ren de ző. Schil ling ős- Liliomjá ban li liom (men szá tor hé rész At ti la) vi -
zes le pe dő vel a comb ja kö zött egy pa don ül ve hal do kolt – ahogy az élet fo gyott,
úgy csö pö gött, csur do gált a csa va ro dott a le pe dő. A va ló ság gal kap cso lat ban ma -
ra dó köl tői gesz tust a tör té net hi te les sé ge se gí ti ér vény re. Az el ját szott sze mély
va ló sá gá nak men nél pon to sabb is me re te az a tá masz, amely bár mely for ma nyel -
vet meg tart.

Szé kely a pszi cho ló giát nem sze re ti. Ami kor meg hal lot ta, hogy lé lek tant ta nu -
 lok, ko mo lyan el hall ga tott, mint akit egy re sú lyo sab ban ag gasz ta nak a má sik em -
ber dön té sei, mi köz ben tud ja, hogy mit se te het azért, hogy a má si kat jobb út ra té -
rít se. In gat ta a fe jét: „De drá ga Ba lázs…” Szá má ra el kép zel he tet len, hogy az em be ri
lé lek más képp is megis mer he tő, mint tör té ne tek sze mé lyes átélé sén ke resz tül.

A köl tők sok szor év szá za dok kal meg ha lad ták ko ruk ál ta lá nos önis me re tét. 
Gá bor sze rint a ren de ző re is ha son ló feladat vár: megis mer nie ön ma gát egy tör té -
net be fo ga dá sa köz ben. moz za nat ról moz za nat ra ven ni a tör té ne tet: ez ve lem ho -
gyan tör tén ne? Be le men ni, megél ni az egyes sze rep lők sa já tos szem szö geit. A leg -
tisz tább mon dat is vál hat fel fog ha tat lan ná, ha a ren de ző és a szí nész szá má ra az
ma rad – és egy tö ké le te sen hi he tet len tör té net is vál hat tel jes ség gel va lós sá, ha az
előadók el tud ják kép zel ni.

mo dell jé ben a ren de ző élen jár az önis me ret ben, ez zel sar kal ja a szí nészt az egy -
re fáj dal ma sabb ön fel tá rás ra. A szí nész és a ren de ző küz del mes vi szo nya egy tör té -
net va ló sá gá nak kö zös megér té sé re és új ra el me sé lé sé re irá nyul. Ami kor me sél te,
hogy pi róth Gyu lá val a szol no ki szín pa don há ton fek ve ho gyan ér tel mez ték órá kon
át Ti mont, az ju tott eszem be, hogy leg töb bet Cso mós ma ri tól, Őze la jos tól, meg
Cser hal mi tól ta nult a lé lek rea li tá sá ról.

A szín há zi al ko tó fo lya mat mé lyen fek vő cél ja a mű vész ön ma gán vég zett (értsd:
ön fel tá ró) mun ká já nak köz szem lé re té te le. A szá munk ra kiadott lel ki jel le gű felada -
tok az önis me ret tu da tos gya kor la tá ra ösz tö nöz tek. pá lyá ja so rán az tán sok ne héz -
sé ge akad a Szé kely-ta nít vány nak, ugyanis olyan ne mes anyag ból, mint az önis me -
ret, sok szí nész még sem kér, mint aho gyan a kö zön ség sem sze re ti a szem be sí tést.
örök kér dés: ter jed nek-e ad dig a ren de ző jo go sít vá nyai, hogy a szí né szek önis me -
re tét vizs las sa? Te kint ve, hogy a ren de ző, fő ként ha fiatal, se nem spi ri tuá lis ta ní tó -
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ja, se nem pszi cho ló gu sa a szí nész nek. van-e kö ze a ren de ző nek ah hoz, hogy a szí -
nész pró ba után ho gyan dol go zik ön ma gán?

A pró ba- és előadás él mé nyek olyan erő tel jes ta pasz ta la tot hoz hat nak a ját szó szí -
né szek nek, hogy egész biz to san hat nak lel ki fej lő dé sük re. Sze mé lyes vé le mé nyem,
hogy a szí nész szá má ra a mun ka köz ben gyűj tött ta pasz ta la tai nak fel dol go zá sá hoz
rend sze res egyé ni vagy cso por tos, szak sze rű tá mo ga tás ra, szu per ví zió ra vol na szük -
sé ge. el len ke ző eset ben, és ezt sok szor lát tuk már, a fel dol go zat la nul ma radt ta -
pasz ta lat a ma ga tu dat mé lyi meg nyil vá nu lá sai val el lenőriz he tet len áram la to kat kelt.

egy gon do lat ere jéig el té rü lök most és né hány sa ját meg fi gye lé se met osz tom
meg, amely ta lán nem áll tá vol Szé kely ke re sé sé től, sőt, mond hat ni, az én má niám
az övé ben gyö ke re dzik.

A szín há zi mun ká hoz szük sé ges az al ko tó ön nön ma ga ob jek tív meg fi gye lé sé ből
táp lál ko zó önis me re te. ez az ön fi gye lés nem szín há zi cé lú te vé keny ség, de nem is
lel ki zés, ilyen vagy olyan va gyok tí pu sú beszélgetés, ha nem az élet fo lya ma ta kö ze -
pet te meg je le nő kü lö nös fi gye lem, éb ren lét ré vén elér he tő ön megis me rés. en nek
a fi gye lem nek mint a mi nő sé gét, mint a hiá nyát min den ki is me ri, ami kor nem va -
gyunk je len a sa ját moz du la taink ban. Gé pies ál la pot. A je len lét ke re sé se nem ér het
vé get a szín há zi mun ká ban. Az önis me ret elő fel té te le a fej lett fi gye lem.

A hét köz na pok cse lek vé sei re irá nyí tott és a szín pa di idő ben pil la nat ról pil la nat -
ra ve ze tett fi gye lem ha son ló bel ső kész sé ge ket fel té te lez. A fi gyel met gya kor la toz -
ni a koor di ná ció (a mo to ros moz gás ter ve zés) köz ben le het a leg job ban. Gya ko rol -
ni a legap róbb cse lek vést, tes ti fi gyel mi gya kor la tot, bár mit, bár hol. Az egy re
„iz mo so dó” fi gye lem ala kul hat egy re hosszabb és pon to sabb bel ső fel fe de zé sek re
is ké pes belsőtekintetté.

Az önis me re ti mun ka re ve lá cióit na gyon ne héz sza vak ba ön te ni, de le het sé ges
má sok előtt átél ni, ez pe dig re ményt ad a szín ház nak, hi szen az önis me ret köz cé -
lú meg je le ní té se hi dat ké pez két tel je sen kü lön bö ző él mény együt tes kö zött – mi -
köz ben a né ző be vo nó dik a tör té net be, a szí né szek ál tal meg dol go zott önis me re ti
tar ta lom non ver bá lis sí ko kon szin te ma gá tól ta lál utat az egyén hez a nyu godt tü -
kör neu ro nok köz ve tí té sé vel. A szín ház így bo nyo lult élet is me re tet köz ve tít het a ver -
bá lis és kog ni tív sí ko kon túl.

Ami kor egy szí nész tud ja, hogy ha tá so san „ját szik”, kül ső és bel ső vissza csa to lá -
sok so rán kog ni tí van ér te sül ar ról, hogy mennyi re jár kö zel sze re pé hez. Azon ban
van egy má sik él mény is, ami kor a szí nész a kog ni tív kont rollt elen ge di és a sze rep -
pel va ló tel je sebb azo no su lás fe lé moz dul – a né zői be vo nó dás hoz ha son ló, fi no man
mó do sí tott tu dat ál la pot jön lét re, amely ugyanolyan könnyen szét tö rik. A be vo nó -
dott pil la na to kat, a szín pad rea li tá sá hoz kap cso ló dó „föld höz ra gadt” gon do la tok,
kiesések vált ják a ját szó tu da ti tar tal mai ban. Az „átélés” pil la na tai, cso mó pon tok:
a szí nész idő ről idő re pi cit job ban meg kö ze lí ti sa ját ideá lis él mé nyét, majd a szín -
pa di rea li tás ha tá sá ra új ra el tá vo lo dik tő le és kog ni tív úton ha lad to vább.
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A szín há zi előadá sok na gyobb há nya dá ban rés van a tör té net va ló sá ga és a szín -
pa di rea li tás kö zött. lé tez nek Ud va ro sok és Bal kay Gé zák, akik ké pe sek ma gu kat
hosszab ban egy ideá li san nyi tott ál la pot kö ze lé ben tar ta ni, il let ve lé tez nek olyan fo -
kon ki dol go zott elő a dás kon stel lá ci ók is, ame lyek ben a részt ve vők so ka sá ga szá má -
ra egy szer re nyí lik meg az áram lat le he tő sé ge. mind annyiun kat ezek nek az él -
 mények nek a re mé nye csá bít szín pad kö ze lé be. min den egyes sa ját szín pa di
je len lé tél mé nyem vál to zás ként, erős tu da ti és fi zi o ló gi ai él mény ként ma radt meg.
Emlékszemönmagamra,4 je len vol tam. ez a szí né szi pil la nat a né ző nek is va ló ság,
ami kor ha za visz ma gá val egy ké pet, mon da tot, er re a bel ső vál to zás ra em lék szik.
Amizantróp-e lőadás vé ge ál ló kép, Ber ta lan ág nes ab ba hagy ha tat lan zo ko gá sa,

amely nem a ver bá lis köz lés, az in tel lek tua li tás sík ján, ha nem a leg mé lyebb ér zelmi
ál la pot tal meg tá mo ga tott per cig ki tar tott hosszú hely zet – va la mi az idő ben lesz
kép pé – egy saj gó kér dés. phi lin te nyújt ja a ke zét: „men jünk utá na”. A szín pad energiá -
val te lik meg, a ze ne most na gyon tá mo ga tó. eli an te mély fáj dal ma meg nyi tott egy
har ma dik, fel fe lé mu ta tó irányt. A tra gé dia meg tisz tu lást ho zott és utat adott az új -
ra kez dés re. phi lin te már dön tött: mes te re ként kö ve ti Al ce ste-t. eli an te is ve le tart.

S meg tisz tul a drá ma töb bi ré sze se is, min den ki ré sze sült egy jó nagy „sokk ban”.
Cé limène-t a szem be sí tés olyan véd fa lak nél kü li ál la pot ba so dor ja, hogy elő ször ad -
ná ma gát oda fel tét len sze re lem mel Al ce ste- nek.
Amizantrópjá ban Szé kely ha tal mas nagy ívű bel ső és kül ső vál to zá so kat, ka tar -

ti kus idő ket je le nít meg hő sei vel. A vál to zás azál tal, hogy ilyen kö zel ke rül, kí vá na -
tos sá vá lik – jobb az igaz ság nyo má ra buk kan ni és en ged ni hat ni ere jét, mint ha -
zug ság ban él ni. Küz del mes élet fel fo gás bon ta ko zik ki eb ben az ál lí tás ban – egy szer re
har col ni ma gunk kal és per ben áll ni a tár sa da lom mal? Ki akar na ilyen ké nyel met le -
nül él ni? Gá bor vá lasz tá sa az enyém is: ma már el buk tam, de se baj, min den ál dott
nap új le he tő ség ar ra, hogy vál toz tas sak az em be rek vi lá gán és ön ma ga mon. le het -
sé ges a vál toz ta tás? Il lú zió? vál to zás van csak? Ak kor vi szont mi a felada tom?
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2. Tizenöt év múl va

BE SZÉL GE TÉS A MÁ SO DIK SZÉ KELY-OSZ TÁLLYAL

For gács pé ter, Réthly At ti la, Rusz nyák Gá bor, Schil ling ár pád be szél ge té se Ják fal vi
mag dol ná val, ná nay Ist ván nal, Sipos Ba lázzsal 2015. ja nuár 18-án.

SIpoS BA lázS: HaSzékelyGáborról,arendezőkettanítópedagógusrólbeszélünk,
tapasztalataitokalapjánmeghatározható-evalamifélemódszer,amellyelleírhatóaz
oktatásánaklényege?

RUSz nyáK Gá BoR: nem tu dom, hogy ab ban, amit vé gig vitt ve lünk, volt-e mód -
szer vagy sem. Az biz tos, hogy na gyon szisz te ma ti kus fo lya mat volt, ap ró kö vek ből
épít kez ve ju tot tunk el a na gyob bak fe lé: kez det ben szö ve ge ket, él mény-no vel lá kat
ír tunk, majd foly tat tuk az elem zé sek kel, ké sőbb már je le ne te ket kezd tünk össze -
rak ni.

hogy az ő ta ní tá sá ból ki mit vitt to vább, az nyil ván függ az il le tő egyé ni sé gé től,
de né hány dol got biz to san min den ki meg ta nult: a szi tuá ciók ál lan dó fag ga tá sát, az
újabb és újabb kér dé sek fel te vé sét, a tér kon zek vens hasz ná la tát. lát ta a ha tá rait, s
ami ről úgy gon dol ta, hogy nem az ő vi lá ga, az zal is igye ke zett megis mer tet ni ben -
nün ket. ezért kel lett pél dául vá mos lász ló val dol goz nunk.

FoR GáCS pé TeR: Az volt a hi va ta los in dok lá sa, hogy ta pasz tal juk meg, ho gyan 
pró bál nak má sok, és mi lyen az a szín há zi kö zeg, ami vár ránk, s amit vá mos is kép -
vi sel.

SChIl lInG áR páD: vá most il lett meg hív ni ak kor is, ha már ta nár ként nem volt ko -
mo lyan ve he tő. eze ket a bel ső „kö te le zett sé ge ket” még ő sem tud ta ki vé de ni.
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RUSz nyáK Gá BoR: el len is áll tunk ren de sen vá mos nak. vol tak, akik kel sze ret tünk
vol na dol goz ni, de va la miért nem fér tek be le Szé kely vi lá gá ba, így pél dául sem Je -
les sel, sem zsó tér ral, sem Ga ál er zsi vel nem ta lál koz hat tunk a fő is ko lán. A legerő -
sebb él mé nyem az utol só új Szín ház i ren de zé se, az Ivanov volt, mert ott éles ben
lát tam vissza kö szön ni mind azt, amik ről az órá kon be szél tünk.

RéThly AT TI lA: ha ne kem kel le ne meg ha tá roz nom a mód sze rét, ak kor azt mon -
da nám: mód sze ré nek az ala nyi sá gát ne vez ném, a sze mé lyes sé gét. Szé kely től az el -
mé le ti meg kö ze lí té sek tá vol áll tak, ber zen ke dett tő lük, fo lya ma to san a gya kor latról
be szélt. Azt is sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy a Szé kely-is ko la min den ne mű po li ti -
kai kon tex tus tól men tes. ez el vi leg na gyon jó volt, ugyanak kor ta lán mégis kel lett
vol na tud nunk ar ról, hogy mi lyen az a vi lág, ami kö rül vesz ben nün ket, ami vel ő ha -
da koz ni kény sze rül, ho gyan le het eb ben a vál to zó kor ban tal pon ma rad ni stb.

RUSz nyáK Gá BoR: ezt csak rész ben tar tom igaz nak, mert eb ben a négy éves együtt -
élés ben még sem csak a ta nár ral, ha nem az em ber rel is ta lál koz tunk, s na gyon sze -
mé lyes pil la na to kat is átél het tünk ve le. vi szont nagy hi bá nak tar tom, hogy nem
volt az osz tály ban lány.

RéThly AT TI lA: na gyon kü lön bö zőek vol tunk, s ez bi zo nyos mér té kig meg ne he zí -
tet te a kö zös hang meg ta lá lá sát, de ab ban na gyon kö vet ke ze tes volt, hogy min den -
kit ön ma gá hoz mér ve ítélt meg és ke zelt.

SChIl lInG áR páD: így igaz. Igye ke zett megér te ni a szán dé kain kat, és kö vet ke ze -
te sen kér te szá mon raj tunk őket.

RéThly AT TI lA: ezek ben a pá ros együtt lé tek ben is önazo nos volt, min dig ugyanazt
kép vi sel te, de ilyen kor ki szo rult a sze mé lyes szfé ra, csak a feladat lé te zett. Ar ra pró -
bált te rel ni ben nün ket, hogy ma gunk ta lál junk kér dé seink re vá laszt. De volt, ami -
re csak évek -év ti ze dek után jöt tem rá. pél dául Ka pos vá ron a HeilbronniKatica volt
a vizs ga ren de zé sem, amely nek a pró báin elakad tam, és egy prob lé mám ra se hogy
sem ta lál tam megol dást. Fel hív tam Szé kelyt, el mond tam a gon do mat, s azt kér dez -
te: „Azt már mond tad a szí né szek nek, hogy er re a prob lé má ra mo men tán nem ta -
lálsz megol dást? – nem, ezt nem mond tam. – pró báld meg!” meg tet tem, s más nap -
ra ki tisz tult a je le net. ez szá mom ra azt je len tet te, hogy egy ren de ző fel te he ti a ke zét,
ki tá rul koz hat és a két sé geit megoszt hat ja az al ko tó tár sai val. De er ről a négy év alatt
egy szó sem esett.

SChIl lInG áR páD: ha mód szer ről be szé lünk, ak kor fel té te lez zük, hogy akik egy
fo lya mat ban részt vesz nek, azok tud ják, mi ben vesz nek részt. ne künk nem volt hoz -
zá fé ré sünk a ta ní tás me ne té hez, nem tud hat tuk meg, mit mi kor és miért ta nu lunk.
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ép pen ezért nem vál hat tunk tu da tos part ne rek ké, leg fel jebb hol en ge del mes, hol
el lenál ló diá kok ká. Ké sőbb hoz zá ju tot tam Szé kely ok ta tá si te ma ti ká já hoz, s ab ból
a há rom és fél ol da las gé pelt szö veg ből ki de rült szá mom ra, hogy na gyon is lo gi kus
és vé gig gon dolt rend szer ről van szó. Ő volt az egyet len ta nár, aki a fő is ko lát (később
egye te met) jel lem ző link ség től ké pes volt tá vol tar ta ni ma gát: ta nár ként és nem ba -
rát ként vi sel ke dett. mégis úgy ér zem, volt ben ne egy el lent mon dás: iszo nyúan tö -
re ke dett az eti kus szak mai ság ra, de ere den dő sze mér mes sé ge okán hiány zott be -
lő le az a ki tá rul ko zás, ami, vé le mé nyem sze rint, a ta ní tás ban elen ged he tet len.

A szá mon ké rés ben vi szont kö nyör te le nül kö vet ke ze tes volt. Bár nem tud tuk,
hogy mit miért csi ná lunk, de vé gig já rat ta ve lünk azt az utat, amit ki je lölt s amit az
adott feladat ér de ké ben szük sé ges nek tar tott. Tő le min de nekelőtt a szö veg gel való
bá nás mó dot le he tett meg ta nul ni, azt hogy ha kéz be ve szek egy anya got, mindegy
mi lyet, ak kor ho gyan ju tok el á-ból B-be, B-ből C-be és így to vább. A Boldogtalano-
kon ke resz tül ért het tük meg legin kább, mit je lent szá má ra a szín ház, ho gyan ala -
kul ki ben ne egy gon do lat, mi ként épít fel egy drá mai ívet. ná la még min den a szö -
veg ből bom lott ki, s egy szó rend meg vál toz ta tá sa is ko moly elő ta nul má nyo kat
igé nyelt.

Ugyanak kor kép te len volt, vagy nem is akart össz han got te rem te ni a gya kor la ti
és el mé le ti kép zé sek kö zött. ok ta tá sunk káo sza mö gött az volt az elv, hogy aki
ügyes, úgyis meg ta nul ja, ami re szük sé ge van. Az, hogy szín ház- vagy ze ne tör té net -
ben ép pen hol tar tot tunk, kö szö nő vi szony ban sem állt az zal, ami vel épp a gya kor -
la ti órá kon fog lal koz tunk. S mi vel nem le he tett egy más ra vo nat koz tat ni mond juk
a gö rög drá mát, Ba chot meg a Boldogtalanokat, az el mé le ti órák ál ta lá ban ko lonc -
ként ne he zed tek ránk, több sé gük ben ér dek te le nek ké vál tak, emiatt elő sze re tet tel
el blic cel tük őket.

RUSz nyáK Gá BoR: Szé kely szín há za az adott da rab szö ve gét ve szi ko mo lyan. Azt
sze di szét. Kör be kér de zi a sza va kat éppúgy, mint az egé szet. A lé nyeg: mi nél több
kér dést meg fo gal maz ni s mi nő sé gi és fő ként szín há zi vá la szo kat ad ni rá juk. (A kér -
dé sek jö het nek sok fé le irány ból, de a vá la szok kö zül, csak a „szín há zi” vá la szok hasz -
no sak.) mi elő ször egy je le ne tet há rom hó na pon ke resz tül pró bál tunk, majd a vé -
gén egy egy fel vo ná sost ugyanennyi ideig.

SChIl lInG áR páD: Szé kely ide gen ke dett a rend szer től mint struk tú rá tól, s még a
ta ní tás ban is a sze mé lyi ség sze re pét hang sú lyoz ta. De ha meg akar tuk néz ni egy
pró bá ját az új Szín ház ban, azt ha tá ro zot tan el le nez te, mond ván: az nem tar to zik a
ta ní tás hoz-ta nu lás hoz. Szi go rúan szét vá lasz tot ta ma gá ban a ma gánem bert, a szín -
ház ve ze tőt, a ren de zőt és a ta nárt. ezt ak kor sem tar tot tam és ma sem tar tom he -
lyes nek, mert ez egy sze rűen le he tet len.

Az alatt, míg az osz tá lyá ba jár tunk szá mos, min de nekelőtt az új Szín ház zal kap -
cso la tos ke mény konflik tu shely zet be ke rült, ezek azon ban nem szü rem ked tek be
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az órá ra. egy zárt rend szert ala kí tott ki, amely nek a kö zép pont já ban állt ő, a mes -
ter, és igye ke zett nem tu do mást ven ni az egye te men be lü li és kí vü li hely ze tek ről.
egy szót sem hal lot tunk tő le mond juk Broo król vagy mno uch ki ne- ról, te hát a vi lág -
ban zaj ló szín há zi fo lya ma tok ról, de a ha zai tör té né sek ről sem. In kább egy hosszú -
ra nyúlt Szé kely-kur zus nak él tem meg azt az öt évet, mint szisz te ma ti ku san felépí -
tett egye te mi ok ta tás nak. vé let len nek tűnt, hogy mel let te kik ta ní ta nak. mi vel az
új Szín ház ban együtt dol go zott ács Já nos sal, no vák esz ter rel és har gi tai Iván nal,
hát ők is ta ní tot tak, s mi vel rég ről is mer te Ba bar czy lász lót vagy Go thár pé tert,
őket is el hív ta. De mond juk zsó tér, Gál er zsi, ha lász pé ter vagy Je les kö ze lé be sem
ke rül het tünk.

RUSz nyáK Gá BoR: Ő ar ra fi gyelt, hogy az ál ta la fon tos nak ítélt em be rek kel ta lál -
koz zunk, akik majd átad nak va la mit a tu dá suk ból. Azt gon dol ta, hogy az így ka pott
is me re tek ből ki-ki azt szű ri le, amit akar és tud. S azt mond ta, az osz tá lyunk ra ér -
tel mez ve: nem min den ki ből lesz nagy for má tu mú ren de ző, de le het jó szak em ber.

RéThly AT TI lA: Az le het, hogy Broo kra és mno uch ki ne- ra nem hi vat ko zott, de pél -
dául ef rosz ra és Streh ler re an nál in kább, őket tar tot ta a ma ga szá má ra kül föl di mes -
te rek nek. S ar ra is sze ret né lek em lé kez tet ni ben ne te ket, ami kor azt mon do gat ta:
egy ren de ző bár mit meg te het, hogy elér je a cél ját. eb ben ki mon dat la nul az is ben -
ne volt, hogy a ren de zés sel kap cso la tos tud ni va lók rend sze rez he tet le nek, majd a
hely zet fog ja meg súg ni, mi kor mi re van szük sé ged a ta nul tak ból és ta pasz tal tak ból.

Peter Brook és Székely Gábor Párizsban, 1986 
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SIpoS BA lázS: Részleteznétekazt,ahogySzékelydolgozottveletek?

SChIl lInG áR páD: mód sze ré re va ló ban jel lem ző a ki csi től a nagy fe lé ha la dás. Szok -
ta idéz ni ma jor Ta mást, aki va la ki ről azt mond ta, hogy meg tud ren dez ni egy
előadást, de egy je le ne tet so ha. nem vé let len, hogy a leg ki sebb egy ség gel kezd tünk,
a mon dat tal, hogy mit je lent egy mon dat, mi lyen hosszú le het egy mon dat, mit kell
ki mon da ni s mit nem, mit bír a csönd, mi lyen tér ben han goz hat el egy mon dat,
hogy fe szült sé get ge ne rál jon, ho gyan rak juk össze a mon da to kat, ho gyan lesz eb -
ből konflik tus, je le net, fel vo nás, majd előadás. ezt a fo lya ma tot Szé kely vé gig vit te.
en gem a mon da tok kal va ló bí be lő dés ke vés sé ér de kelt, én előadá so kat akar tam csi -
nál ni, még sem úsz hat tam meg ezt a pe pe cse lést, amiért há lás va gyok ne ki.

De nem csak a szö veg köz pon tú ság volt az ok ta tás sar ka la tos pont ja, ha nem a tér -
hasz ná lat is. mind annyiunk nak el kel lett sa já tí ta ni a di a go nál szer ve zést. ha va la ki
más faj ta tér szer ve zést sze re tett vol na, ak kor – fő leg az el ső idő ben – nem azt be -
szél tük meg, hogy miért azt a for mát vá lasz tod, s ho gyan le het ab ban le bo nyo lí ta -
ni az adott je le ne tet, ha nem vissza ve ze tett ben nün ket a di a go nál hoz, és ab ban kel -
lett gon dol kod nunk.

A szí nésszel va ló mun ká ba az ele jén még be le szólt, fő leg, ami kor az osz tály tár -
saink je le ne tei ben még mi ma gunk vol tunk a szí né szek, sőt be le is lé pett a ren de -
zés be. em lék szem, hogy egy szer meg fo gott, és át vitt a szín pad má sik sar ká ba, köz -
ben sug dos ta a fü lem be, hogy mi lyen ál la pot ban kel le ne len nem. ez zel egy szer re
pél dáz ta azt, hogy mi lyen in ten zi tás sal kell je len len ni ren de ző ként egy hely zet
megol dá sá ban, il let ve ho gyan, mi lyen lé pé sek ben le het a szí nészt el jut tat ni a kí vánt
ál la pot ba.

Ab ban is kö vet ke ze tes volt, hogy az ele jén csak mi ját szot tunk, az tán a fő is ko lán
be lül ről vá laszt hat tunk szí nészt, vé gül már a fő is ko lán kí vül ről is. meg ab ban is,
hogy mi kor nyi tunk a kö zön ség fe lé. elein te még a ta ná raink sem néz het ték meg a
je le ne tein ket, az tán a sa ját ta ná raink, majd a töb bi ta nár is, és csak ezután áll hat -
tunk iga zi kö zön ség elé.

RUSz nyáK Gá BoR: mi már csak az Ivanovban lát hat tuk, ho gyan dol go zik. egy pél -
da jut eszem be. Tóth Il di áll kö zé pen és fog egy szé ket. össze kel lett es nie. Szé kely
több ször ki fej tet te, hogy a rosszul lét, a ha lál a szín pa don megold ha tat lan. Ami kor
Il di összeesett, a szék kel együtt dőlt el, s a ha tást iga zá ból az el dő lő szék ro ba ja és
lát vá nya okoz ta. Az tán be jött egy bő gő hang meg egy vi lá gí tá si ef fekt, és meg szü le -
tett a je le net. ez ti pi kus Szé kely-megol dás. Ilyet és ilyen konk ré tan az órá kon nem
hal lot tunk tő le, hi szen ő a mi sa ját megol dá sain kat vár ta.

vagy so kat be szél tünk a tér ről, ar ról, ho gyan le het mond juk egy nagy szín pa di
lép ték ben in tim te ret lét re hoz ni, ab ban mi lyen irá nyok le het nek, de mindezt meg -
va ló sul va An tal Csa ba te ré ben lát tuk meg, amely ben egy re szű kü lő tér ré szek jöt tek
lét re. A rit mus ról is so kat be szél tünk. Ar ról pél dául, hogy min den sze rep lő a sa ját
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igaz sá gát, szán dé kát pró bál ja kép vi sel ni, ezért nem le het, hogy egy pár be széd ben
két sze rep lő egy for ma rit mus ban be szél jen. vagy hogy miért rossz, ha egy las sú je -
le net után újabb las sú je le net kö vet ke zik, vagy ha az el ső fel vo nás ban va la kit jobb -
ról hoz tál be, miért nem jó, ha a má so dik ban is on nan jön be az il le tő, de ezek ott,
ab ban az előadás ban mind ér zék le tes sé vál tak. vagy a két mon dat kö zöt ti tör té nés,
ami szá má ra a leg fon to sabb volt, hogy a mon da to kat ugyan fo lya ma to san ol vas suk,
de meg kell ta lál ni azt, hogy mi tör tént a sze rep lő vel és a sze rep lő ben a két mon -
dat el hang zá sa köz ben. vagy mi van, ha va la ki nem ak kor jön be a tér be, ami kor a
szer ző előír ja, ha nem ha ma rább, így hall ja, mi ről be szél tek a je len le vők, ez ho gyan
vál toz tat ja meg az ő mon da tai nak ér tel mét. ezek is mind vissza jöt tek az Ivanov-e -
lő a dás ban. Ugyanak kor azt érez tük, hogy hiá ba ez a mí ves ség és esz té ti kai meg for -
mált ság, az egész ránk nem hat zsi ge ri leg. már más szín ház ra vágy tunk.

FoR GáCS pé TeR: Az el ső év ben a Boldogtalanokat pró bál tuk, s mi vel az osz tály ban
nem volt nő, a női sze re pek re hív hat tunk szí nész hall ga tót. Az zal, akit el ső nek vá -
lasz tot tam, be cső döl tem, ezért le cse rél tem. egy pró bá ra be jött Gá bor, és kez dett
va la mit mon da ni a lány nak, de el ha rap ta a mon da tot. pró bál tuk eről tet ni, hogy foly -
tas sa a mon dó ká ját. De el há rí tot ta. Ké sőbb de rült ki, hogy Szé kely ké sőn vet te ész -
re a cse rét, s mi vel nem tud hat ta, hogy az új lány tu da tá ban van-e an nak, hogy előt -
te más kezd te a pró bá kat, nem akart kel le met len hely zet be hoz ni egyi kőn ket sem.
nem tu dom, hogy ez pe da gó giai meg fon to lás ból fa kadt-e vagy az ele ve meg lé vő ta -
pin ta tá ból, min de nest re ez a gesz tu sa na gyon mé lyen ben nem ma radt.

RUSz nyáK Gá BoR: ez nyil ván az ér zé keny sé gé ből fa kadt.

SChIl lInG áR páD: mie lőtt a fő is ko lá ra ke rül tünk, már csi nál tam né hány előadást,
amely ben a szív, a nagy aka rás, a ba jun kva na vi lág gal -ér zés ki kia bá lá sa ha tá roz ta
meg az alap ál lá so mat. ez na gyon jó alap volt, de szak mai lag elég sok kér dés megol -
dat lan ma radt. ná la ezek kel az ér zé sek kel nem le he tett ope rál ni. na gyon pon to san
tud ta be húz ni ilyen kor a fé ke ket. Be lő le hiány zott a lo bo gó mű vész ke dés at ti tűd je,
és ró lunk is igye ke zett ezt le nyir bál ni.

SIpoS BA lázS: Tudszerrepéldátmondani?

SChIl lInG áR páD: Azt ol tot ta be lénk, hogy ha, mond juk, egy szek rény től el akarsz
jut ni az ab la kig, ma gad ban szá mos kér dést kell meg vá la szol nod: miért van ott az a
szek rény, te miért áll tál ott, miért in dul tál el az ab lak fe lé, ha az öt mé te res úton
megáll tál, miért tet ted, ha ott vagy már az ab lak nál, ki nyi tod-e vagy sem, ha igen,
és ki né zel, mit látsz és mi re gon dolsz. Őr jí tő, ahogy ezt szét tud ta szá laz ni. meg bo -
lon dul tam et től a rész le te zés től. en nek el le né re eb ből is azt le he tett meg ta nul ni,
hogy a dol gok sok kal bo nyo lul tab bak an nál, mint hogy az el ső fel me rü lő öt let ből
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old junk meg va la mit. Az el ső zse niá lis nak tet sző gon do lat után hig gadj le, su gall ta,
gon dold vé gig, tedd fel azt a száz hat van kér dést, amit a szek rény től az aj tóig meg -
teen dő út ról fel kell ten ni, ezt ter jeszd ki az előadás min den pil la na tá ra, mert csak
ezek után dönt he tő el, hogy az az el ső fel vil la nás jó-e, vé gig vi he tő-e, ér vé nyes-e.

RUSz nyáK Gá BoR: ne ki az út volt fon tos.

SChIl lInG áR páD: egész lé nyé vel azt su gall ta, hogy itt va gyok, ez va gyok, ezt tu -
dom, ha tud tok ez zel va la mit kez de ni, jó, ha nem, nem.

min dig döb ben ten néz tem, hogy min den nap há rom na pi lap pal a tás ká já ban je -
lent meg. há rom kü lön bö ző vi lág né ze tű lap pal. mi kor tud ta eze ket elol vas ni? De
ez zel is ha tott rám, hogy tá jé ko zód ni kell a vi lág ban. Ugyanak kor szá mos kér dé -
sünk re nem kap tunk fe le le tet. Sem ar ra, hogy mit és ho gyan ta nu lunk, mi ként áll
össze rend szer ré mind az, amit ta ní ta nak ne künk, sem ar ra, hogy mi van az új Szín -
ház ban és az or szág ban. er re az volt a vá lasz, hogy ol vass utá na, nézz utá na, ami
rend ben van, de köz ben itt ülök ve le szem ben, és azt vá rom, hogy ő mond jon ezek -
ről va la mit a ma ga tisz tes sé gé vel és eti kus sá gá val A da ra bok elem zé se kor ál lan dóan
fel kel lett ten nünk a kér dést: miért, de ami kor mi kér dez tünk rá, hogy miért, ar ra
az volt a vá lasz, hogy kér dé seink re majd az élet ben ka punk fe le le tet. ezt ke mény
el lent mon dás ként él tem meg.

RéThly AT TI lA: nem biz to san baj, hogy an nak ide jén ki zár ta a kül vi lá got a ta ní tás -
ból, és csak szak mai ala pon állt.

JáK FAl vI mAG Dol nA: SzékelyGáborralkapcsolatbanvisszatérőfogalomahiteles-
ség.Mitértetekezen?

RéThly AT TI lA: hi te les, azaz önadek vát. Amit mond, az úgy is van. A hi te les sé ge
meg kér dő je lez he tet len né te szi a vá la szait, ezért el hit tünk ne ki min dent. Be tud 
jön ni, le tud ül ni, ott van, s ami kor ki megy, ugyanaz az em ber megy ki, mint aki 
be jött. Szé kely nem ké pes ócs ka komp ro misszu mok ra. Té ve dé sei vel együtt is ön -
azo nos.

FoR GáCS pé TeR: Iga zo dá si pont, cö löp. el me hetsz mel let te, vi szo nyul hatsz hozzá.
hogy ho gyan, azt nem mond ja meg.

SChIl lInG áR páD: Fé lő, hogy el vész az az ér ték, amit Szé kely kép vi sel. A vég le te -
kig vitt ko nok ság és kö vet ke ze tes ség, min den mű vi ség eluta sí tá sa. A szö veg, a sze -
rep lők, a vi szo nyok ana lí zi se nél kül nem le het szín há zat csi nál ni. Rám iszo nyúan
nagy ha tás sal volt, de ab ban, hogy ilyen hosszú időt töl töt tünk el egy faj ta mód szer -
rel, volt va la mi lu xus és köl dök né zés is.

I I .  TANÍTVÁNYOK



RUSZ NYÁK GÁ BOR

A SÛ RÍ TETT IDÔ

A ta nu lás-ta ní tás – mint a mű vész kép zés ben ál ta lá ban – mes ter-ta nít vány vi szony,
amely ben a mes ter a tu dá sát, a ta pasz ta lá sát pró bál ja to vább ad ni. Szé kely a sa ját
szín há zi esz té ti ká ját a „po li ti kus lí rai szín há zat” ad ta to vább. ezt egy fiatal ko ri, a
vég zé se után öt év vel adott in ter jú já ban úgy ha tá roz ta meg, hogy „a po li ti kum szá -
mom ra a tár sa dal mi meg ha tá ro zott ság vál la lá sát je len ti, az ál lás fog la lást. A lí rai ság
pe dig a ren de ző ön val lo má sa!”1 mi vel ez a szín ház nem egy zárt for má ban szer ve -
ző dő rend szer, ja va részt esszen ciá lis szín há zi igaz sá go kat ta nul tunk Szé kely től, még
ha a sa ját szín há zi vi lá gán ke resz tül is kom mu ni kált ve lünk. vég ső so ron a sa ját esz -
té ti kán kat kér te raj tunk szá mon, pró bál ta ko he ren sé ten ni, te tet ni ve lünk.

Szé kely fo ga lom ér tel me zé se sze rint a sűrítettidő egy részt ar ra utal, hogy a szín -
pa di idő az át la gos va ló ság hoz vagy hét köz na pi ság hoz ké pest egy sok kal in ten zí -
vebb, szél ső sé ge sebb em be ri hely ze te ket, ál la po to kat meg mu ta tó fo ga lom, más -
részt mint sű rí tés ma gá ban fog lal ja a ren de zőt, a ren de zést, egy szín pa di szö veg
előadás sá vá lá sát is. A sű rí tett ség vagy sű rí tett idő olyan, mint egy jó erő le ves: sok
hoz zá va ló, ren ge teg idő, a vég ter mék mennyi sé ge nem azo nos a fel hasz nált mennyi -
ség gel, te hát va la mi fé le eszen cia, amely ben íz do mi nan ciák ér vé nye sül nek.

Szé kely azt ke res gé li és ezt ke res gél tet te ve lünk is, hogy mi az a leg na gyobb, leg -
fon to sabb, leg sze mé lye sebb do log, szán dék, ami egy mon dat ban, szó ban vagy gesz -
tus ban meg tör tén het egy da rab bal, egy-egy sze rep lő vel. ho gyan te remt he tők olyan
szi tuá ciók, ame lyek va la mi lyen egye di, egy sze ri vagy szél ső sé ges hely zet ben, ál la -
pot ban mu tat nak meg em be re ket, sor so kat. mennyi re fe szít he tők ki a tör té né sek
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a mon da tok és sza vak kö zött. mi tud tör tén ni egy szán dék kal vagy a szán dé kot hor -
do zó sze rep lők kel két meg szó la lás kö zött. ez a vég le te kig rész le te ző, szét sze dő
mun ka a leg fon to sabb ré sze a pró ba fo lya mat nak. Ké sőbb eze ket a „túl ter helt” sza -
va kat, mon da to kat, gesz tu so kat, idő ket kell vagy le het sű rí te ni akár egy moz du lat -
tá, akár rit mi kai lag egy mon dat tá, s össze rak ni úgy, ahogy azt a nagy egész, vagyis
az előadás meg kö ve te li.

Sze mér mes, zár kó zott em ber nek is mer tem meg Szé kely Gá bort. Azt ta ní tot ta,
hogy két olyan do log van, amit szín pa don (te szem hoz zá, ab ban a szín ház faj tá ban,
amely ben az élet ből vett gesz tu so kat, vi sel ke dé si for má kat, tér be li ele me ket stb.
hasz ná lunk sű rít ve, oly kor sti li zál va, mégis hi te les ség re, va ló sá gos ság ra tö re ked ve)
szin te le he tet len meg mu tat ni: a sze xua li tás (pél dául sze ret ke zés) és a ha lál.

eb ben a szín há zi nyelv ben, amely ben az aj tó aj tó, a csók csók, a pil la nat igaz sá -
ga, hi te les sé ge elen ged he tet len, te hát nem le het ha zug az egy más hoz érés sem. Az
alap kér dés, hogy ho gyan fog ja meg egy mást, ho gyan ér egy más hoz két sze rep lő,
akik, mond juk, tit kos sze re tők vagy egy há zas pár tag jai, il let ve jó ba rá tok.

A Szé kely-fé le szín ház a ha zug ság tól éppúgy ódz ko dik, mint a ke gyes csa lá sok -
tól. no ha ez a szín ház igyek szik min den ben „igaz” len ni, van nak ha tá rok: pél dául a
ha lált nem le het „el ját sza ni”, leg fel jebb imi tál ni, de a vég ered mény ál ta lá ban ha zug -
ság. (min den né ző szá má ra is me rős, ahogy azt néz zük, hogy a „ha lott” sze rep lő nek
va jon mo zog-e a mell ka sa vagy nyit va tud ja-e tar ta ni órá kig a sze mét.)

ha olyan struk tú rá ban va gyunk, amely ben az ér zel mek va ló diak vagy legalábbis
em be ri nek tűn nek, ott a ha lált nem meg mu tat ni, ha nem amennyi re le het, el rej te -
ni vagy el fed ni kell va la mi vel. Szé kely nél pél dául Ivanov be zár kó zik és úgy lö vi le/fő -
be ma gát. Csak az aj tót be tö rő, fel fe szí tő em be rek ar cá ról ol vas suk le a „ha lált”.
A Catullusban ugyan a nyílt szí nen lö vi le/fő be ma gát a fő hős, de egy dí vány mö göt -
ti szék re ül ve (em lé keim sze rint). A lö vés után ki csú szik aló la a szék, s csak két lá -
bat lá tunk ki lóg ni a dí vány ta ka rá sá ból. Iga zá ból a szék el dő lé sé nek hang ját hall juk
és nem a lö vé sét.

Gá bor egyik tör té ne te vagy sa ját alap él mé nye (va jon ezt me sél te vagy ol vas tam
tő le, már nem em lék szem), ahogy gyer mek ként né zett egy előadást, amely ben az
egyik je le net ben pénzt vagy va la mi ef fé lét szét szór tak. A füg göny össze ment. vé ge
volt a fel vo nás nak, de a pénz egy ré sze a füg göny előt ti te rü le ten ma radt, amit nem
ta ka rí tot tak fel. Kö vet ke zett a má so dik fel vo nás: má sik hely szín, más szi tuá ció,
mégis ott van az a bi zo nyos pénz az elő ző fel vo nás ból. nem ér tel mez he tő, hogy mit
ke res ott. meg szűnt a do log igaz sá ga avagy hi te les sé ge.

A szín ház nem va ló ság. min den szín há zi előadás abszt rak ció, meg kell te rem te -
ni az előadás sa ját va ló sá gát a bel ső re lá ciói kon ke resz tül, vi szo nyát a va ló ság hoz
és vi szo nyát a szín ház hoz, mint sti li zá ció hoz.

úgy em lék szem, hogy Szé kelyt ma gáz tuk. Ta ná rú raz tuk, egy más közt – fő leg For -
gács pe ti vel – „apuz tuk”, má sok nak be szél ve ró la meg pes tie sen „Aszé kely”-ez tük.
pá rizs ban te ge ződ tünk össze.
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Az a súly, amit Szé kely rak a szí né szek re, va la mi olyas mi, mint amit egy ka to li -
kus pap pa kol az if jú pár ra. A sok-sok „biz tos-e?”, „tény leg úgy van-e?”, „va ló ban ezt
vagy azt aka rod-e?” jel le gű, a vá lasz le he tő sé gek gar ma dát és mégis a kö te le ző vá -
lasz tás, vá lasz adás kény sze rét ma gá ba fog la ló kér dé sek so ra ad ja meg azt a (jó eset -
ben) túl fe szí tett, túl ter helt, min den pil la nat tal el szá mol ni ké pes előadást, amely -
ben min den szí nész min den pil la nat ban tisz tá ban van a szán dé kai nak,
te vé keny sé gei nek, mon dat hang sú lyai nak, szü ne tei nek stb. tar tal má val, szán dé ká -
val és fő ként irá nyá val. Ki nek mon dom? miért mon dom? mit gon do lok, mi köz ben
mon dom? (S ter mé sze te sen a já ru lé kos dol gok: hol va gyunk, mi lyen év ben, mi lyen
nap szak ban stb.) mond hat nánk: ez ma ga a Szta nyisz lav kij- mód szer.
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FOR GÁCS PÉ TER

SZÉ KELY RÔL BE SZÉL NI

Il let ve de hogyis ró la. A ta nár sá gá ról. A mód sze ré ről.
Ak kor ide okos dol gok kí ván tat nak. Ko mo lyan vé tel, ana li ti kus ság, a né ző pont

szün te len vál toz ta tá sa – ahogy azt Szé kely ta ní tot ta.
nem megy. nem jön. min den okos ko dá som ugyanab ba a – Szé kely ál tal nem ke -

vés bé ül dö zött – tau to ló giá ba tor kol lik: Szé kely pe da gó giai mód sze re Szé kely ma -
ga. Az zal ta ní tott, ahogy ő volt. és hogy volt, mert öt évig szün te le nül volt. és mi -
köz ben volt, mon dott min den fé lét. A ma gáét. Azt, ami hez a leg sze mé lye sebb vi szony
fűz te, és ami ben ren dü let le nül hitt. le he tett sze ret ni, nem sze ret ni, le he tett ér teni,
nem ér te ni. A lé nyeg őben ne volt, aki eze ket mond ta.

na jó, de ak kor ki volt ő?
Ki ő?
ezt sem tu dom el mon da ni. mond ja el ő ma ga. vagy mond juk, mon das sam el vele

egy szer én.
Igen, de ami lyen sze mér mes.
Az, nyil ván. A je len lé té ben mégis erő sen érez ni az em ber sze re te tet és az em ber

min den pil la na tá nak ko mo lyan vé te lét, vagy ép pen a hu mort.
ho gyan be szél jek ak kor Szé kely ről? mi az, amit tu dok ró la, ami ő és az ő ta nítása?
Az írá sa, pél dául. Sa ját hasz ná lat ra szánt írá sa van, más szá má ra nem min dig ol -

vas ha tó. A meg né zé sek alatt ki csi fü zet be ír, firkál, sza va kat, fel fe lé és le fe lé mu ta -
tó nyi la kat, plusz- és mí nusz je le ket, olyan rit mi ká val, ahogy egy or vos ír ja alá a re -
cep tet, rend sze rint oda sem néz ve. eze ket né ha ma ga sem tud ja elol vas ni.
meg be szé lés köz ben hul lá mos vo na lak kal húz za ki a már el mon dot ta kat, a vé gén
a fü zet ből ki té pett jegy ze te ket ket té is té pi. Két szer: egy szer hosszá ba, egy szer
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ke reszt be. van, hogy ezek után még össze is gyű ri és a sze mét be dob ja. Köz ben még
min dig meg be szél.

ha el megy, be le nyú lok a sze me tes be, és re konst ruá lok egy-egy no tesz la pot. mit
lá tok? Disz har mo ni kus, zak la tott, több irány ba tar tó írás ké pet. nem ad ja ma gát el -
ső rá né zés re. Rá né zek hát má sod szor, har mad szor is. Ki csik a be tűk. nem is annyi -
ra be tűk ezek. Je lek. Szó ké pek. Sű rűn fel- és alá for du ló cik cak kok, oda ve tett vo nal -
kák, meg tört hul lá mok. nem lát ni ben ne él ve ze tet, hiá nyoz nak a bá tor ívek,
ka nya ru la tok, nin cse nek ma gas sá gok és mély sé gek. le van fo koz va az egész írás.
Annyi csak, amennyi a prak ti kus hasz na: gon do la tok em lé kez te tő je le.

Az tán ne gyed jé re -ö töd jé re a jobb ra sod ró dó vo na lak mö gött meg lát ni a len dü le -
tet. A szög le tek ben a gör bü le tet. A rö vid be tű ka nya ru la tok szi go rú sá ga meg fi no -
mo dik: most fér fi erő nek tű nik. Is mét lő dő rit mu so kat ta lál ni, már-már har mó niát.
el kezd összeáll ni egy rej tett kö vet ke ze tes sé gek kel te li írás kép. egy re több ér zé keny -
sé get és lí rát lát ni ben ne, csak min den ki csi ben van, épp hogy je lez ve. és a rö vid re
vá gott, egy sze rű sí tett toll fu tá sok, sőt a ki ha gyá sok érez te tik a meg raj zo lat lan
hosszab bat és kacs ka rin gó sab bat. A ki csi rej ti el a na gyot, az egy sze rű a bo nyo lultat.

Ahogy Szé kely szín há zá ban is.
és most el kép ze lem az ar cát. De még az ar ca előtt az alak ját. va la mi re la tív, táj -

jel le gű ala csony ság. Itt is mint ha több köb mé tert sű rí tet tek vol na össze ke ve seb be.
vas kos sá gok, mint egy Bo te ro- ké pen, de ará nyo san és erő vel te le. Fur csa haj lat a láb
ívé ben, a ter met hez mér ten ki csi láb fej, ki csi sö tét ci pő. ál ta lá ban sö tét tó nu sú ru -
hák, s minden nek te te jén dús ősz haj. Kont raszt. Kont ra. lej jebb te kint ve fel vont
sze möl dö kök, mód já val ki ke re ke dő sze mek. Rá cso dál koz nak és kér dez nek. Az a – nem
rit ka – pil la nat ez, ami kor Szé kely olyan nal ta lál ko zik, ami va la hogy nem il lesz ke -
dik a Szé kely-fé le tér-i dő kon ti nu um ba. lej jebb mu ta tó uj jat lát ni, mely épp fel jebb
tol ja az or ron a szem üve get.

még lej jebb pe dig mo solyt.
zárt száj jal. Szé kelyt nyi tott száj jal ne vet ni nemigen lát ni. el hú zott, kis sé le -

biggyesz tett szá jú mo soly. vol ta kép pen ne ve tés. Szá jössze szo rít va mo sollyá vissza -
fo gott ne ve tés. A sze mér mes ség lép té ke, hogy még a ne ve tés is fed ve van. Je le an -
nak, hogy most or to dox mó don nem len ne sza bad ne vet ni, de szín há zi mó don a
hu mor le győ zi a sza bályt, és mu száj ne vet ni. ha a mo soly köz ben rám néz – cin kos -
ság ve lem, csak ve lem. en nek a mo soly nak is száz for má ja, in ten zi tá sa van, de min -
den hogy ak tív, ar ról ta nús ko dik, hogy a mo soly gó fe jé ben el len té tes in du la tok csap -
nak össze és el len té tes gon do la tok ker ge tik egy mást. ér zé ki leg az a legiz gal ma sabb
ben ne, hogy el ta kar, el hall gat.

ez a mo soly: el foj tott te li száj jal ne ve tés. Az el foj tott ne ve tés szép, gaz dag gesz -
tus: ta lá nyos, kér dé se ket vet fel, nem hagy nyu god ni. mit fojt el? miért fojt ja el? és
akar va-a ka rat la nul meg fo gal ma zó dik az a gon do lat és megérez ni azt az in du la tot,
ami el fed ve ma rad ab ban a mo soly ban. Az el foj tott ne ve tés ép pen hogy fel na gyít ja
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az el hall ga tot tat. egy szer re meg szű nik el foj tás len ni, be fe lé he lyett ki fe lé árad és
nem sze mér me sen vissza nyom, ha nem han go san hir de ti a ki nem mon dot tat, a ki
nem ne ve tet tet.

Szé kely az egye te men kü lö nö sen ud va rias volt a ren de zők fe lett mű kö dő ren de -
ző ta nár ként. Az ud va rias ság per sze csak for ma. Szé kelyt mo rá lis meg fon to lá sok ve -
zet ték. volt, hogy ke mé nyen fő ren de zett, volt, hogy rend kí vül sze mé lye sen, in tim
kö zel ség ben ta ní tott, de min dig na gyon meg gon dol ta, mit mond a szí nész nek – ha
egyál ta lán –, mit a ren de ző nek a szí nész előtt és mit a ren de ző nek négy szem közt.
ál ta lá ban na gyon tisz tel te a ren de ző hall ga tók mun ká ját, óva to san nyúlt hoz zá – ha
egyál ta lán –, és in kább ér velt, vi tat ko zott, a dön tést ránk hagy ta.

egy szer lát tam éles ben fő ren dez ni. Gyors volt, tu da tos, lé nyeg re tö rő. le nyű gö -
zött, én mégis a pro duk ció ren de ző jé vel érez tem együtt.

évek kel ké sőbb átél tem, hogy mi lyen az, ami kor en gem fő ren dez nek.
egyik es te fel hív tam Szé kelyt. (ha ki lis táz nánk, ki, mi kor hív ta te le fo non, meg -

kap nánk a fél ma gyar szín ház tör té ne tet.) Se gít sé get akar tam. még hit tem ben ne,
hogy a hely zet megold ha tó. meg el pa na szol ni akar tam.

A be szél ge tés ben elő jött az előbb em lí tett ré geb bi pró bá ja. Csak ér zel me sen tu -
dom el mon da ni, amit ő szi ká rab ban és rész le te seb ben mon dott: „ma is pon to san
tu dom, hogy ak kor azt kel lett ten nem, amit tet tem, de nincs nap, hogy ne bán -
nám meg.”
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SCHIL LING ÁR PÁD

HO GYAN KÉ PEZ ZÜNK BÁ TOR
IS TE NE KET?

me lyik a leg fon to sabb szak tu dás, amellyel egy ren de ző nek ren del kez nie kell?
A leg fon to sabb szak tu dás az ön reflexi ó. A kész ség szin tű ön kont roll. e nél kül a

ren de ző kép te len egy ben tar ta ni azt a ma si né riát, amit szín ház nak ne ve zünk. ha
nem ké pes kor lá toz ni ma gát, ha nem lát ja ön ma gát az al ko tás fo lya ma tá ban, ha
nincs kel lő tá vol sá ga ön ma gá val szem ben, ha nem bír el ön ma gá val, ak kor el vesz -
ti ere jét és hi te lét a tár sak, a kö zön ség és sa ját al ko tá sa előtt: hi tel te len né vá lik.

miért fon tos ez?
mert a feladat bo nyo lult, össze tett fo lya mat. A da rab ki vá lasz tá sá tól, avagy sa ját

tör té net megírá sá tól, a sze rep lők és al ko tó tár sak ki vá lasz tá sán és fel ké szí té sén át,
a meg fe le lő esz té ti kai ke re tek megal ko tá sáig, de to vább me gyek, a né zők kel va ló ta -
lál ko zás él mé nyé nek fel dol go zá sáig szám ta lan olyan ak tust kell bo nyo lí ta ni és me -
di ál ni, ame lyek so rán a ren de zői sze re pet de- és re konst ruál ni kell. ez pe dig nem
megy jól pal lé ro zott pszi ché nél kül.

Ta nít ha tó-e az ön reflexió?
mie lőtt er re a kér dés re vá la szol nánk, te kint sük át, hogy mit is kell ta nul nia egy

ren de ző nek, és egyál ta lán mI Az, hoGy Ren De zŐ?
A ren de ző olyan em ber, aki min dig eggyel elő rébb tart, mint az ál ta la lét re ho zott

kon tex tus. Ami azt je len ti, hogy min dig van B ter ve. van egy szán dék, ami hez ren -
del egy ütem ter vet, és eb ben a terv ben szá mol a vé let len nel. A ren de ző is ten, mert
ha tal ma van a vé let len fö lött: nem fél.

A ren de ző olyan em ber, aki szö ve ge ket ér tel mez, aki szö ve ge ket hasz nál, aki szö -
ve ge ket al kot, aki megerő sza kol ja a szö ve get, aki tönk re te szi, el pusz tít ja a szö ve -
get és a megal ko tó ját, ak kor is, ha az tör té ne te sen sa ját ma ga. nem, ez tel je sen ér -
tel met len, a ren de ző le he tő vé te szi, hogy az em be rek, akik kí ván csiak egy bi zo nyos
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szö veg re, megért sék, meg sze res sék és ma gu ké vá te gyék. A ren de ző egy ta nár. vagy
hó hér. hó hér ta nár.

A ren de ző nek egyál ta lán nem kell a szö veg gel tö rőd nie azok után, hogy meg ta -
nult a szö veg gel bán ni. De csak az után, és nem az előtt. A ren de ző, ha vég zett a
szö veg gel, ak kor sza bad, azt csi nál, amit akar. pél dául ké pe ket ren dez egy más mel -
lé, alá és fö lé: kép szer kesz tő, de si gner, bel ső épí tész. van íz lé se. A ren de ző az, aki -
nek van íz lé se. va la mi lyen íz lé se van. A ren de ző pal lé ro zott íz lé sű em ber: tud vá -
lasz ta ni szí nek, for mák és han gok kö zött.

A ren de ző tes tek kel dol go zik. Ko reog rá fus? Is. A ren de ző kör be van vé ve tes tek -
kel, sőt ne ki ma gá nak is van tes te. A ren de ző tes te esz köz: kom mu ni kál, elő ját szik,
te stes ke dik. A ren de ző egy da rab test. A ren de ző hús és szar. meg könny. A ren de -
ző: ér zés. élet ér zés. A ren de ző nek érez nie kell az éle tet. A ren de ző nek legalább azt
az éle tet érez nie kell, amit ma ga kö rül for mál. ér zés va dász? va la mit ma érez nünk
kell. va la mit, amit teg nap még nem érez tünk. A ren de ző nek érez nie kell, sú lyo san,
kö nyör te le nül, csik lan dóan érez nie kell.

A ren de ző te hát szö veg, kép, test, ér zés: egy is ten, aki nem fél.
ho gyan ké pez zünk bá tor is te ne ket?
Amit Szé kely Gá bor tól legin kább meg le he tett, sőt kel lett ta nul ni, hogy az em -

ber so ha ne higgyen a sa ját nagy sze rű sé gé ben. min den ki, akit a szín ház (vagy bár -
mi lyen más mű vé szet) ma gá val ra gad, óha tat la nul po já cá vá vá lik. el kezd úgy vi sel -
ked ni, mint egy ba zá ri ma jom, aki kép te len meg len ni a kül ső, po zi tív vissza jel zé sek
sti mu lá ció ja nél kül. Szé kely sze rint az egyik leg na gyobb ve szély, hogy fon to sab bá
vá lik a kül csín, mint a bel becs. Aki nem ké pes kont rol lál ni ma gát, aki töb bet fi gyel
ki fe lé, mint be fe lé, az le het fel ka pott mű vész, de iga zi mes ter em ber so ha. Szé kely
tud ta, ho gyan kell mes te re ket ké pez ni: kér dés sel.

A szín ház ren de ző kor tár si de fi ní ci ó ja va la me lyest el tér a 20. szá zad má so dik fe -
lé ben kiala kult és szé les kör ben el fo ga dott szab vány tól. el ső sor ban ta lán a né met
nyel vű szín ház ha tá sá ra meg szi lár dult az om ni po tens, in tel lek tuá lis erő fö lénnyel
bí ró, kon cep tu á lis ren de ző min den ha tó sá ga. ez a ren de ző tu laj don kép pen az író
sze re pét vet te át, el ső szá mú al ko tó vá lé pett elő, olyan ka rak ter ré, aki sza bad ke zet
ka pott a szö ve gek ke ze lé sé ben, aki bát ran ír ha tott át klasszi kus szö ve ge ket, tel je -
sen új irányt szab va a ka no ni zált ér tel me zés nek. A ren de ző a szín ház is te né vé vált,
le ta szít va trón já ról az író mel lett a szí nészt is, akit éppúgy, akár a szö ve get, az esz -
kö zé nek te kin tett (még ak kor is, ha sze mér me sen al ko tó társ nak ne vez te azo kat,
akik nek sem vé le mé nyé re, sem öt le tei re nem volt kí ván csi a mun ka fo lya mat so rán).
ez a ren de ző kö nyör te len volt, kér lel he tet len és hajt ha tat lan; elő ze te sen el kép zelt
ter vé hez min denáron ra gasz ko dott, nem volt haj lan dó felad ni sem mi áron, nem is -
mert komp ro misszu mot: egy meg vesz te get he tet len és meg kér dő je lez he tet len óriás -
ként gyűr te ma ga alá a tel jes pro duk ciót min den ele mé vel és sze rep lő jé vel együtt.
en nek az alak nak ter mé sze tes tar to zé ka volt az em be ri és al ko tói ma gány, az a
nyug ta la ní tó és ti tok ter hes csend, amely kör be leng te min den lé pé sét. A ren de ző
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mo dern hé rosz ként, po li ti kai ak tor ként állt a szín ház tat ján, min den vész ben és vi -
har ban hir det ve a szín ház mű vé szet ál ta la kép vi selt esz té ti kai és eti kai irá nyát.

ezt a ka rak tert és a hoz zá tar to zó mű kö dé si mó dot, il let ve in téz mé nyi struk tú -
rát ke vés kri ti ka ér te az el múlt év ti ze dek so rán. en nek oka le het egy részt az al ko -
tá sok vi tat ha tat lan egye di sé ge, más részt az in téz mény rend szer po li ti kai vál to zá so -
kon átíve lő időt ál ló sá ga, har mad részt a szak mai kö zeg (be leért ve a kri ti ku so kat és
esz té tá kat) ké nyel mes szer vi liz mu sa. mi köz ben az eu ró pai tár sa da lom kul tu rá lis at -
ti tűd je, ha las san is, de mód sze re sen és vissza for dít ha tat la nul ha ladt a transz pa ren -
cia, a ha ta lom megosz tás és a ha té kony együtt mű kö dé sek irá nyá ba, a szín ház mű vé -
szet ma inst re am, in téz mé nye sült te re pén to vább ra is hó dí tott az au tok ra ti kus
szer ve ző elv, mi sze rint lé tez nek azok az ala kok, akik egyen lőb bek az egyen lők között.

A vál to zást itt is, mint az élet szin te min den te rü le tén, az in for má ciós for ra da -
lom hoz ta el. A ren de ző ha tal ma ar ra épült, hogy a mű vé szet te rü le tén szű kö sen
mért tu dás bir to ko sa ként, tu laj don kép pen in for má ciós cé zár ként állt a szín há zi dol -
go zók előtt. A ren de ző jár ta a vi lá got, őt hív ták meg kon fe ren ciák ra, gyű lé sek re,
par tik ra, tő le kér tek in ter jút és ta ná csot, nagy va ló szí nű ség gel ő be szélt nyel ve ket
és ő ol va sott új sá got. Az tán egy szer csak min den egy gomb nyo más ra ke rült min -
den ki től. ma már bár ki hoz zá jut hat a szá má ra fon tos tu dás hoz, ráadá sul a tu dás
mi ként je és ho gyan ja, szer ke ze te és ho ri zont ja is erő sen meg vál to zott. leom lott az
a klasszi kus ér tel mi sé gi szo bor cso port, amely ben haj lott há tú, szem üve gük fe lett
szú rós te kin tet tel a szem lé lőt sa rok ba kény sze rí tő idős mes te rek vál lat váll hoz vet -
ve áll tak. A jól in for mált ság ha tal mi stá tu sza ma már sza ba don hoz zá fér he tő cse -
re sza ba tos ter mék.

A má sik moz za nat, amely ki húz ta a kul ti kus fi gu rák lá ba alól a ta lajt: a de mok -
rá cia el mé le té nek és gya kor la tá nak in no vá ció ja. Az élet mind több te rü le tén meg -
fi gyel he tő a ko ráb ban meg szo kott hie rar chi kus struk tú rák át ren de ző dé se. A ha té -
kony ság és az em ber ség je gyé ben sor ra fosz la nak szét az alá- fö lé ren delt sé gi
vi szo nyok, míg egy re töb ben igény lik az egy más mel let ti sé get: a kö zös sé gi sé get.
A szín ház ko ráb ban is is mer te a kol lek tív al ko tás fo gal mát, de ez a mun ka szer ve zé -
si mód meg ma radt az ön kén tes ama tő rök lét kí sér le tei nek szint jén, so ha nem vált
hi va ta los, aka dé mi kus al ko tá si mód szer ré. ma már azon ban sor ra nyit nak mind a
fesz ti vá lok, mind az ál la mi in téz mé nyek a kü lön fé le al ter na tív, kö zös sé gi szín há zi
ese mé nyek és mű he lyek fe lé. egy re több a ci vi le ket (diá ko kat, gye re ke ket, spe ciá lis
hely zet ben lé vő pol gá ro kat) moz gó sí tó szín há zi ak tus, me lyek nem le cse ré lik, ha -
nem kiegé szí tik a szín ház má ra ha gyo má nyos sá vált for má ját, a ren de zői szín házat.

Az is te nek pan teon já nak fa la re pe de zik, az osz lo pok már alig tart ják a tim pa -
nont. egy re ne vet sé ge sebb fenn tar ta ni a lát sza tot, hogy min den tu dók és meg kér -
dő je lez he tet le nek va gyunk. Ko moly em ber épp sze rény sé gé vel iga zol ja ko moly sá -
gát. Az ön reflexió a kulcs, an nak beis me ré se, hogy nem va gyunk hi bát la nok, hogy
egye dül sem mi re sem vol nánk ké pe sek, és ezért együtt mű kö dés re va gyunk ítél ve.
Az ön reflexió ta nu lá sá hoz el ső sor ban kö zös ség re és pon tos kér dé sek re van szük sé -
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günk. Biz tos vagy ben ne? és ha nem mű kö dik, mit csi nálsz? In kább el rej ted vagy
in kább meg mu ta tod a hi bái dat?

Az ön reflexió ta nul ha tó. De egy is ten nek mi szük sé ge vol na kor lá toz nia ma gát?
Az is ten kor lát lan. Az em ber azon ban jobb, ha fel vál lal ja em be ri gyen ge sé gét, mert
az őszin te ség a leg ha té ko nyabb üzem anyag.

ho gyan ké pez zünk bá tor is te ne ket? Se hogy.
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3. Tíz év múl va

GÖT TIN GER PÁL

MIT MON DA NA?

„ha va la mi nem si ke rül,
az nem si ker te len ség,

ott kez dő dik a mun ka.”
HalászPéter

(SZAK KI FE JE ZÉ SEK)
eb ben a szö veg ben dőlt be tű vel írok bi zo nyos ki fe je zé se ket, ami ket szak ki fe je zés -
nek gon do lok, és amik tel je sen biz to san más hol is fel fog nak buk kan ni, ahol va la ki
Szé kely mód sze ré ről ír. nem ál lí tom, hogy az alább leír tak kö zül bár mit Szé kely
mon dott vol na, nyil ván a sa ját ta pasz ta la taim és az egye te men (és ké sőbb a szín há -
zak ban) kö rület tem lé vő em be rek kel va ló kö zös gon dol ko dás is va la me lyest szin te -
ti zál ta és átala kí tot ta a ren de zés ről ta nul ta kat. én nem va gyok rend sze re ző el me,
plá ne nem tu dós, így nem is de fi ni á lok sem mit, itt is csak ab ban az ér te lem ben
hasz ná lom őket, ahogy a pró bá kon. nem szak szö veg lé vén az írá som, most itt áll -
jon ennyi: az ál ta lam azóta megis mert szí né szek ér tik és ma guk is hasz nál ják eze -
ket a ki fe je zé se ket, meg le pően so kan kö zü lük a for rást is is me rik, vagyis a Szé kely-
fé le ter mi no ló gia: élő ha gyo mány.

(SZÉ KELY)
Ti zen ki lenc éve sen ke rül tem be a ren de ző szak ra. Sem mi ről, ami ről ké sőbb ott szó
volt, nem vol tak elő ze tes is me re teim. Ami ről is me re teim vol tak, azok in kább csak
hát rál tat tak ké sőbb. Szé kely ről sem tud tam sem mit, azon felül, hogy utó lag rá jöt -
tem, hogy a fel vé te li bi zott ság előtt nem volt kér dés, hogy hoz zá kell be szél ni. A haj
miatt, gon do lom.

3. Tíz év múl va

GÖT TIN GER PÁL

MIT MON DA NA?
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mint so ka kat, en gem is ké szü let le nül ért a szín mű vé sze ti egye tem el ső pár évé -
nek ha gyo má nyo san sze mé lyi ség ron cso ló vol ta. Fo gódz ko dó kat ke res vén a szin tén
ad dig jó részt is me ret len ta ná rok meg fi gye lé sé ből, ha mar szem be sül tem egy részt a
ta ná ri ka ron be lü li mély sza ka dé kok kal,1 más részt eh hez ké pest a Szé kely irán ti tel -
je sen osz tat lan, már-már val lá sos tisz te let tel.2

Tu dom, hogy a val lás, mint az idő ről idő re két ség be eső, de az tán új raéle dő hit
ide ci bá lá sa bum for di pár hu zam (és a lát szó la gos rossz in du lat mel lett igen nagy köz -
hely is), de tény leg fel tű nő volt ez már az el ső pár hó nap ban is. Ah hoz a ge ne rá ció -
hoz tar to zom, akik már nem lát tak iga zi Szé kely-e lőadást,3 vagyis min dent csak el -
be szé lés ből, ta nít vá nyok és kor tár sak el be szé lé sei ből tud hat tam.4 A leg vá rat la nabb
he lye ken és kon tex tus ban idéz tek fel ta ná rok és diá kok egy-egy pil la na tot, teátrá-
lis gesz tust vagy ala kí tást Szé kely ren de zé sei ből.5

Ugyan csak fel tű nő volt, hogy min den, a mód szer rel, a szín há zi gon dol ko dás mód -
dal, esz té ti ká val vagy akár a pe da gó giá val kap cso la tos köz lés min dig a leg szo ro sab -
ban Szé kely sze mé lyé hez kö tő dött. A sok szor han goz ta tott (és ká ro san ro man ti -
zált) mes ter-ta nít vány vi szony ról van itt szó. vagyis, hogy no ha rit kán en ged te, hogy
sze mé lye sen ró la be szél jünk, és min dig konk rét szín ház ren de zé si prob lé má kat tár -
gyal tunk, mégis vé gig vi lá gos volt, hogy ő ma ga a ta na nyag. nem volt tan könyv,
nem volt elő re leírt tan me net,6 fel sem me rült (egyéb ként most már azt gon do lom,
na gyon he lye sen), hogy lét jo go sult len ne egy ilyen mon dat: ezt és ezt így és így kell
meg ren dez ni, egy je le net nek, egy előadás nak, egy tér nek ilyen nek kell len nie.7 he -

1 ezt nem mint va la mi rossz dol got írom, na gyon ta nul sá gos gya kor la ta volt ez az em be rek kö -
zöt ti köz le ke dés nek és az egy más sal tel je sen el len ke ző, de egyaránt le gi tim vé le mé nyek ke ze lé -
sé nek – amel lett per sze igen szó ra koz ta tó is volt.

2 egy né mely kez dő-naiv él mény no vel la-je le net ben is édes kés nek szá mí tott vol na, ha sze rep lők úgy
mer nek be szél ni egy más ról, ahogy ta ná ro kat hal lot tam nyi lat koz ni Szé kely ről.

3 Bár ma te ma ti kai lag le het sé ges lett vol na, ti zen öt éves vol tam 1998-ban, az új Szín ház- bot ránykor.
4 Szé kely na gyon ke ve set be szélt a sa ját mun kás sá gá ról. nem tit kolt sem mit, vá la szolt is tar tózko -

dóan a kér dé sek re, de nem hasz nál ta fel az élet mű vét a ma gya rá za tai hoz olyan gyak ran, mint
kol lé gái kö zül so kan. Kisszá mú anek do tái in kább megen ged he tet le nül vi sel ke dő szí né szek hez
kap cslódtak.

5 Ráadá sul ti né dzser-ér zé keny ség gel ki csit ne héz volt ke zel ni a nem is oly bur kolt rosszal lást, hogy
mi eze ket nem lát tuk, majd ami kor fel vé tel ről meg néz tünk va la mit, ak kor a só haj tást: hát azért
úgy nem olyan.

6 A ren de zés nem ta nít ha tó! – dö rög te Szé kely az el ső tan év nyi tó mon, úgy is mint rek tor. elég gé
megüt köz tem ezen, pár per ce lé vén csak az egye tem pol gá ra. Ké sőbb is sok szor szó vá tet tük dü -
hös es ti bü fé zé sek ben, hogy az egye te münk nem pub li kál és hasz nál a fő tár gyai val kap cso la tos
szak iro dal mat, sem a szí né szet nek, sem a ren de zés nek nincs kur rens tan köny ve, de még csak
olyan sem, ami legalább egy je les al ko tó mun ka mód sze rét leír ná lé pés ről lé pés re. ha ez a hő bör -
gé sünk ta nár fül be ju tott, megen ge dő mo soly gás volt a vá lasz.

7 Ő ma ga ki fe je zet ten til tot ta az órai be széd ben, hogy va la ki re cep tek re hi vat koz zon. nem mint -
ha ne lett vol na vé le mé nye ar ról, hogy mit kell csi nál ni egy adott hely zet ben, de min dig gon do -
san új ra ki mond ta: ő egy fé le dol got ta nít. Ami kor va la ki kö vet ke ze te sen vé gig vitt va la mi mást,
egy, az övé től el té rő megol dást (akár for mát, akár mód szert), ak kor volt a leg kö ze lebb ah hoz,
hogy a tisz te let je leit lás sam raj ta.
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lyet te egész szí nész- és ren de ző ge ne rá ciók hi vat koz tak ar ra szak mai prob lé mák fel -
me rü lé se kor: mit mon da na Szé kely? mód sze re, gon dol ko dás mód ja csak a ve le va -
ló sze mé lyes kap cso la ton át volt ér tel mez he tő, ha son lóan egyéb ként a szín há zi ha-
tás el vi leg is rög zít he tet len ter mé sze té hez.8

és még egy na gyon fon tos ada lék a tisz te let val lá sos jel le gé hez: Szé kely mód szere
a meg kér dő je lez he tet len te kin té lyen ala pult.9 Az öt év nyi mes ter ség óra után ki raj -
zo ló dó el kép zelt ren de ző alak ja szel le mi, em be ri te kin tély, éle te és szín ház csi ná ló
ideái kö zött szo ros az kap cso lat, sze mé lyes és mű vé szi hitelessége el vá laszt ha tat la -
nul össze függ.

er kölcs ről, mo rál ról so sem mon dott té tel mon da to kat, de lát vá nyos és min dig
na gyon za var ba ej tő volt, hogy igenis van nak eb ben a ren de zői-szín há zi uni ver zum -
ban olyan alap ve té sek, ame lyek nem vi tat ha tók. lé te zik megengedhetetlen vagy
visszavonhatatlan mon dat. A szín da ra bok ban is, az élet ben is. So ha nem kö vet te
eze ket a ki je len té se ket de fi ní ció, mégis rend sze re sen si ke rült el jut ni a ve le va ló be -
szél ge té sek ben egy olyan üt kö ző pon tig, ahol éles, jól be vi lá gí tott ha tár sáv hú zó -
dott: in nen nem sza bad to vább men ni. A vi tat ko zó mon da tok elapad tak, mert a to -
vább gon dol ko dást az ő sze mé lyes te kin té lye megál lí tot ta. ezek a kér lel he tet len
kö vet ke ze tes ség gel vé dett ha tá rok vol tak a stú dium legiz gal ma sabb ré szei, mö göt -
tük szik la szi lárd (egy ben már-már élet ide gen10) eti ka sej lett föl.

(TÖR TÉ NET)
A Szé kely-osz tály ban ta nult szín ház csi ná lás alap ja a történet. mi a tör té ne ted? 
mi ről szól jon az előadá sod? ez az alap kér dés. nem ke ve ren dő össze a tanulsággal,
a mondanivalóval és az egyéb zű rös fo gal mak kal, ame lye ket ti los volt hasz nál nunk
az órán, és ame lyek kel kap cso lat ban a didaktikus és direkt ki fe je zé sek kel vol tunk
ál lan dóan fe nye get ve.

A történet egy út vo nal, amit a sze rep lők mon dat tól mon da tig ve ze tő lé pé sei ad -
nak ki. A cselekménnyel sem sza bad össze ke ver ni, amely fo ga lom eb ben az ér te lem -
ben má sod la gos is, egy sze rűen csak ar ra vo nat ko zik, hogy mi után mi tör té nik a
szín da rab ban. A sze rep lő ben le zaj ló vál to zás, a kör nye ze tét, a má sik em bert ál lan -
dóan feltételező, az zal min dig vitázó, sa ját ma gát min dig képviselő fo lya mat az ál lít -
má nya az előadás nak, eh hez pe dig olyan for du la to kat vá lo ga tunk össze, ame lyek
fel tét le nül szük sé ge sek – hogy a történet a le he tő legsűrítettebb,legpontosabb le -
gyen. ez a vá lo ga tás a ren de ző íz lé sé nek, tör té net me sé lő ked vé nek a kér dé se, olyan
ve szé lyek les nek köz ben rá, mint az illusztrálás, a dekoráció, vagy, ami a legin kább
ti los: a beszélgetés, a csacsogás. és a notabenézés.

18 nem len nék meg lep ve, ha en nek a ké szü lő könyv nek a gon do la tát is el le nez né.
19 mi ta ná ru raz tuk és ma gáz tuk, ő te ge zett min ket. Der med ten vet tem ész re, hogy lé tez nek em -

be rek, akik úgy hív ják: Gá bor.
10 Biz tos sok he lyen tár gyal ja majd más, hogy miért nem ren de zett Szé kely töb bé. én nem men -

nék be le, el ső sor ban tá jé ko zat lan sá gom okán.



A MÁSODIK ÉLETMÛ

154

er ről szólt az el ső na gyobb gya kor lat, a ren de ző hall ga tók kö zött sok szor hi vat -
ko zott és ret te gett élménynovella-vizsga, il let ve ve le pár hu za mo san egy szín da rab11

történetének A4 -es ter je de lem ben va ló leírá sa.
egy egész év telt el ez zel a két pár hu za mos feladat tal. A no vel la írás nál az okoz -

ta a hó na po kon át vé gig kín ló dott ne héz sé get, hogy az em ber ne he zen ta lál ta meg
a no vel la alap jául szol gá ló sa ját, ere de ti történetét – ösz tö nö sen rosszul hasz nál va
ezt a ki fe je zést, olyan em lék után ku tat va a fe jé ben, ame lyik mél tó a szín re vi tel re
és va ló ban meg tör tént. egy jó tör té ne te min den ki nek van, a sa ját ja, ezt még el is
le he tett fo gad ni, de ami kor a Szé kely től zá po ro zó ke mény kér dé sek össz tü ze alatt
el vesz tet te az em ber a hi tét ben ne, ak kor má si kat akart ke res ni, mert a meg fe le -
lően ér de kes cselekményt ke res te a történet he lyett. holott a (ké sőbb, több hó nap -
nyi kín ló dás után el fo ga dott) jó megol dás nál ér de mes volt be le nyúl ni a cselekmény-
be, ha mi sí ta ni az iga zi em lé ket, hogy job ban szol gál ja a történetet. Két, lát szó lag
azo nos he lyi ér té kű le he tő ség kö zül me lyik az érdekesebb? nem lé vén sem ren de -
zők, sem írók, sem dra ma tur gok, ez na gyon kí no san ment.12

A gya kor lat pár ja az A4-esoldal ne vű feladat. egy lé te ző szín da rab tör té ne té nek a
leírá sa. A ke ret ret ten tő szi go rú volt, a szö veg nem le he tett sem hosszabb, sem rövi -
debb. vi szont sem mi más fo gódz ko dó nem volt ve le kap cso lat ban, bár mi expli cit tám -
pont, hogy mi szá mít jó nak, mi rossz nak. hosszú-hosszú visszaol va só elemzések után
(ezek egyéb ként az egész osz tály előtt zaj lot tak) új ra kel lett ír ni, jel lemzően 30–40–
50 (vagy több!) al ka lom mal, mi re Szé kely vá rat la nul el fo gad ta. ha úgy ítélte meg, hogy
elég sűrű, elég pontos, nem sik lik el köz ben sem mi lyen fon tos rész let felett, és közben
személyes is. Azaz egy el kép zelt előadás sal kap cso la tos döntések csí rái van nak ben ne.

(DÖN TÉ SEK)
A ren de ző mun ká já nak alap egy sé ge és vol ta képp a pusz ta lé té nek ér tel me a dön-
tés. A döntés ki fe je zés ki vé tel nél kül min den mun ka fá zis nál elő ke rül, ter ve zés től a
pró bá kon át a már fu tó előadá sok ide je alatt is. ez a ren de ző fölnőttségének pró bá -
ja. el ső sor ban a fe le lős ség át vál la lá sát je len ti. hogy a mun ka társ vagy a szí nész sza -
ba dab ban lé le gez hes sen, a sa ját dol gá val fog lal koz has son. A ren de ző annyi ra tel jes -
kö rűen vál lal ja a dön té seit és fő leg azok kö vet kez mé nyeit, hogy gya kor la ti lag min den
le het sé ges ne héz sé gért elő re fe lel. ha bár mi baj adó dik, ak kor az ere de ti dön tés
nem volt elég jó. min dig le het még job bat, még pon to sab bat. Rossz dön té seit felis -

11 ál ta lá ban Füst milán Boldogtalanok cí mű da rab ja volt a feladat, de az el ső év ben szin te bár mi -
lyen elő ke rü lő szín da rab nál el han goz ha tott: gyor san hol nap ra eb ből egy ol dalt.

12 Az összes osz tály nál ez le he tett az el ső feladat, az el ső meg ren de zen dő vizs ga előadás. Az el be -
szé lé sek sze rint fö lös le ges fel tá rul ko zá sok, val lo má sos mo no ló gok, ma guk ból ki for dult nö ven -
dé kek sze gé lyez ték az el ső pró ba fo lya ma to kat. Ta nul sá gos len ne egy táb lá zat, hogy vé gül ki mi -
lyen tör té ne tet vá lasz tott (bár több sé günk min den bi zonnyal a leg ke vés bé sem te kin ti
vál lal ha tó nak eze ket a zsen gé ket), il let ve, a ké sőb bi pá lyák is me re té ben az, hogy ki nem ol dot -
ta meg vé gül ezt az felada tot, azaz nem volt él mény no vel la-vizs gá ja. mert ilyen is volt.
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me ri, azo kat az al ko tók kal ké pes hitelvesztés nél kül meg fo gal maz ni, az új dön tést
(bár mi lyen fáj dal mas) meg hoz ni. ez a faj ta fe le lős ség vál la lás azt is tar tal maz za, hogy
ha a ren de ző el vár ja, hogy le gye nek a dol gok úgy, ahogy mond ja, ak kor an nak az az
ára, hogy ak kor tény leg le gye nek is úgy. már mint az ő ré szé ről is. ne kap kod jon, ne
ka lan doz zon. en ged je hosszú tévutakra a szí né sze ket a pró ba fo lya mat ban, sa ját ma -
gá val együtt, de min dig le gyen an nak pon tos tu da tá ban, hogy a kí sér let mi re irá -
nyul. Krí zis hely zet ben dönt sön gyor san, de et től még nem ke vés bé megala po zot -
tan. Dön té sei nek kö vet ke ze tes és át lát ha tó vol ta az egyet len esz kö ze, hogy a mun ka
so rán az ideg rend sze rük kel dol go zó al ko tó tár sak ösz tö nös el len ke zé seit, bi zony ta -
lan sá gait, lá za dá sait, da cos ko dá sait ke zel je. A döntés el len té te az ötletelés, amit Szé -
kely (és az ál ta la az osz tály hoz meg hí vott, egyéb ként el lenáll ha tat la nul sza bad és
játékos ha lász pé ter is) szi go rúan bün te tett.

So ha egy perc két ség sem ma radt sen ki ben, hogy a fen tiek ben leírt hoz záál lás
kö vet ke ze tes vé gig vi te le el vi leg is le he tet len. Az ez zel va ló ál lan dó szi szü fo szi küz -
de lem, a ku dar cok ke ze lé se és fel hasz ná lá sa, a bu kás ból va ló felál lás, a tör té né sek
pon tos felis me ré se volt össze fog la ló ne vén a fölnőttség, amit na gyon sok szor kért
szá mon, és ami az én ren de zői ta nul má nyaim kö zép pont já ba ke rült az tán.

(SZÍ NÉ SZEK)
Sem mi sem annyi ra erős és ér vé nyes hatás eb ben a rend szer ben, mint ami a szí -
nésszel be lül tör té nik, amit a szí nész pró bá ról pró bá ra, előadás ról előadás ra megél
és a töb biek nek és a né ző nek okoz.13 A más kor kér lel he tet le nül kö vet ke ze tes, min -
den je len ség hez elem zés sel, megér tés sel és böl cses ség gel kö ze lí tő Szé kely is úgy hi -
vat ko zott a szí né szek re, meg le pően felin dul tan, hogy amit ők csi nál nak, az csoda.
Az iga zi, elemel ke dő, sajátmagánáltöbbetjelentő ala kí tás nak és ve le a jó előadás -
nak a tit ka nem az elem zés, a ze ne vagy a szín pa di kép ző mű vé szet – azok csak se -
géd esz kö zei sok más mel lett. A ren de ző pe dig csak részt vesz a ki mun ká lás ban, de
nem ő okoz za. ha nem a szí nész.

A szí nész az idegrendszerével és az érzékenységével dol go zik, a ren de ző dol ga ehhez
bő ven szol gál tat ni mu ní ciót és esz kö zö ket, és iga zí ta ni a je le ne ten, ha a be le fe led ke -
zet ten pró bá ló szí nész va la mi nek a hatását túl- vagy alul be csü li. A fen tebb leírt tör -
té net me sé lé si, sű rí té si, hát tér tör té net-é pí té si tech ni kák iga zi cím zett je is a maj da ni
szí nész – bár mi lyen, az elő ké szü le tek nél el vég zett mun ka iga zi ér tel me az, hogy inst -
ruk ció le gyen be lő le. Mitmondaszmajdaszínészednek? – ezt ak kor szerette mon da -
ni Szé kely, ha ő ma ga sem ér tet te az órán, hogy mit be szé lünk. A feladat az adott ál-
lapotban lé vő szí nész szá má ra a meg fe le lő inst ruk ció meg ta lá lá sá nak a kínzó
gyö nyö rű sé ge. eh hez elen ged he tet len, hogy a ren de ző ala po san is mer je a színészét,
nem csak ké pes sé geit, ha nem sze mé lyi sé gét, élet hely ze tét, prob lé máit, akár na pi ügyeit.

13 leegy sze rű sít ve: a lé lek ta ni rea liz mus. Szé kely rit kán és elég kel let le nül hasz nál ta ezt a ki fe je -
zést egyéb ként, egy szer azt is mond ta rá: csú fo ló dás.
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min dig kell tud ni vá la szol ni, ha a szí nész kér dez. ha túl ál ta lá no sat kér dez, akkor
gyor san konk ré tum má kell for dí ta ni a fej ben ka var gó gon do la to kat, a prob lé mát le -
he tő leg két, a je le net ben el hang zó mon dat ra és a köz tük lé vő szü net re szű kí te ni.
Szé kely mód sze ré ben meg kü lön böz te tett he lyen sze re pelt a kétmondatközöttiút
fo gal ma – az zal a meg jegy zés sel, hogy a két mon dat kö zöt ti, akár tört pil la nat nyi
szü net tar tal ma so sem fejt he tő fel tel je sen, hogy min dig ma rad ben ne ti tok, és
hogy hosszú per ce kig, órá kig, he te kig le het vi tat koz ni egy-egy mon dat pár szín pa -
di megszületésének moz ga tó ru gó i ról. en nek a so ha ki nem elé gít he tő szom jú ság -
nak a táplá lá sa volt a szí nésszel vég zett mun ka alap ja. min dig tar tal mi, min dig az
adott másod perc elem zett tör té ne té hez kap cso ló dó inst ruk ció kat adott, már mint
azon ke vés al kal mak kor, ami kor mond juk egy vizs ga pró bá ján né ha át vet te a szót,
és lát hat tuk szí né szek hez be szél ni. Ke rül te a ten ni va ló kat tar tal ma zó inst ruk ció -
kat (gye re be, ülj le, menj oda, gyor sab ban, las sab ban stb.), ha ezek elő ke rül tek, az
már va la mi (mond juk a pró ba idő szo rí tá sa miat ti) tü rel met len ség je le volt. Próba-
mániás va gyok – ez sok szor elő ke rült, sze ret te, ha sok (kor lát lan) idő van va la mi -
re. en nek meg fe le lően az éj jel-nap pa li fá rad ha tat lan mun kát vár ta el, és őt ma gát
is le he tett hív ni bár mi kor, bár mi lyen ko rán reg gel vagy ké ső éj jel. A haj na li ket tő -
kor meg tor pa nó éj sza kai pró bá ról leadott se gély ké rő te le fon után kis vár tat va meg -
je lent, pon to san tud va, hogy a beavat ko zá sa mennyit könnyít egy konflik tu sos hely -
ze ten, és hogy az ilyen kor szin te min dent kri ti kát la nul be fo ga dó szí né szek kel
óva to san kell bán ni.

A jól fel fej tett két mon dat kö zöt ti szü net egész je le ne te ket ol dott meg – on nan -
tól már min den kö vet ke zett ma gá tól. ha va la mit az tán túl sá go san késznek lá tott,
ak kor új ra be le ka pott a szö veg be va la hol más hol, má sik két mon da tot je löl ve ki a
to vább gon dol ko dás tár gyául. nem sze ret te, ha va la mi elkészült.

A te kin télyt, hitelességet ko mo lyan ve vő Szé kely so sem he lye zett sem mit az elő -
a dás ké szí tés hie rar chiá já ban a szí nész mun ká ja fö lé, kü lö nö sen nem sa ját ma gát.
nagy rit kán el mon dott anek do tái ban pá lyá ja nagy szí nész-ta lál ko zá sait14 tő le szo -
kat la nul ér zel me sen ír ta le – ra jon gás, tisz te let, gyű lö let, meg ve tés és le zá rat lan
ügyek ter hei együtt fér tek meg ezek ben a tör té ne tek ben.

(PRÉS)
Ahogy Szé kely pá rat la nul szi go rú mo rá lis fel fo gá sá ban, úgy sem elem zés ben, sem
pró bán, sem a min den na pi érint ke zés ben nem for dult elő sem le ges, töl tet len hely -
zet. ér zé ke nyen érin tet te a restség, a be nem tar tott adottszó, az át gon do lat la nul
ki mon dott mon dat, az el nem vég zett há zi feladat, a túl nagyvonalú el kép ze lés, vagy
ép pen a gazsulálás.

14 Kál mán György, ma jor Ta más, Sin kó lász ló, Gob bi hil da vol tak ezek nek a tör té ne tek nek a vissza -
té rő sze rep lői – bár új ra hang sú lyo zom, ke ve set me sélt.
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nem ba rát ko zott.15 nem tűr te a ma gán éle ti prob lé mák be tü rem ke dé sét a munká -
ba (no ha a szí né szek ről min den ilyes mit tud ni akart, és rög tön fi gyel mez te tett arra,
hogy az idegrendszerükkel dol go zó szí né szek nél az ilyes mi válságok je len lé te egyál -
ta lán nem mel lé kes szem pont). egy előadás ban min den szán dé kos, min den ok szerű,
min den egyes megál lí tott hely zet és meg tar tott szünet az egész da ra bot tar tal maz -
za. A tér hasz ná la tá nál is el le nez te a szim met riát a dísz let ben, fon to sabb nak tar tot -
ta, hogy a fó kusz pon tok, viszonylatok, út vo na lak pon tos elem zé sé vel is se gít sük a
szí nészt a tér hasz ná la tá ban – hang sú lyoz va ne kik és ma gunk nak is új ra, hogy nincs
töl tet len moz gás vagy po zí ció. Csak valakihezképest le het a szín pa don lé tez ni.

nem fog lal ko zott idő beosz tás sal, a felada tok el vég zé sé re ren del ke zés re ál ló időt
ak kor is el vi leg kor lát lan nak fog ta föl, ha más nap ra kel lett ké szen len ni. ol va sás,
fel ké szü lés, (sok) pró ba, szín ház ba já rás, a vizs gák szer ve zé sé vel töl tött idő, az órák
lá to ga tá sa – ezek nek mind egy át la gos ta ní tá si nap ba kel lett fér niük, azt a ki fo gást,
hogy va la mi re nem ma radt idő, min dig for tyog va vé le mé nyez te.

nem vár ta meg, míg meg szül tük a gon do la tot. ha nem tud tuk sza ba to san, vi lá -
go san el mon da ni és az tán a kér dé sek nyo má sa alatt meg is vé de ni, amit sze ret nénk,
leg föl jebb még egy-két kér dés nyi esélyt adott, az tán el let tünk küld ve, hogy gon -
dol koz zunk to vább.

vi lá gos sá tet te, hogy nem akar ja ezt az egé szet job ban, mint a ta nít vá nyai. Komolyan
ve he tő öt let re, írás ra, fel ve tés re ko mo lyan ve he tően vá la szolt, kap ko dás ra, oda do -
bott, el na gyolt dol gok ra né hány kor ho ló mon da tot ki vé ve per ce ket se szánt. A kezde -
mé nye zést, im pul zust tő lünk vár ta, leg föl jebb bosszú sá ga je lez te, hogy elé ge detlen.

min dig tar tal mi, min dig az alap dön té se ket firta tó kér dé se ket bon colt – a meg -
va ló sí tás mi ként je ke vés sé ér de kel te, ilyen jel le gű se gít sé get nem is adott. nem be -
szélt so ha ar ról, ho gyan kell egy pró bát meg tar ta ni, ho gyan kell egy pró ba fo lya ma -
tot felépí te ni, nem adott át tech ni ká kat prob lé más szí né szek, ne héz em be rek,
kont rol lál ha tat lan hely ze tek ke ze lé sé re vo nat ko zóan. hogy mi lyen a jó inst ruk ció
(ami mö gött történet van), azt is ma gunk tól rak tuk össze, évek alatt, tő le ez biz to -
san nem hang zott el. pár mon dat tal nyug táz ta, ha va la ki nek si ke rült sa ját mun ka -
mód szert kiala kí ta nia, bá to rí tot ta is az ilyes mit – de az alap hely zet mégis az volt,
hogy ezt min den ki nek ma gá nak kell ki ta pasz tal nia és be gya ko rol nia.16

15 össze sen két in for má lis hely zet re em lék szem: egy szer pá rizs ban, az osz tály ot ta ni lá to ga tá sa -
kor ma radt vö rös bo roz va zá rás utá nig a Char tier ét te rem ben, fel vált va anek do táz va An tal Csa -
bá val. A má sik ilyen al ka lom a dip lo má zás utá ni, ál ta la ké szí tett ti zen hét fo gá sos va cso ra volt a
la ká sán. egy ki su no ká val, aki fel má szott a nagy Szé kely fe je te te jé re, és azt kia bál ta, Gá boj, Gá -
boj! Azt hit tem, meg ha lok.

16 nem hogy a ma gyaror szá gon szo ká sos kő szín há zi mun ka fá zi sok kal kap cso lat ban (ál lí tó pró ba,
terv el fo ga dás, ol va só pró ba, vissza ol va sóp ró ba, elem zőp ró ba, ren del ke zőp ró ba, em lék pró ba, össz -
pró ba, fő pró ba, felújí tó pró ba stb.) nem adott tá jé koz ta tást és ta ná csot, de ál ta lá ban nem tartotta
fon tos nak, hogy bár mi lyen mun ka mód szert leír jon vagy vé le mé nyez zen. Biz tos nem én vol tam
az egyet len, aki fur csa hely ze tek be ke rült az tán emiatt a hi va tá sos pá lyá ja kez de tén. még olyat
is hal lot tam ké sőbb te kin té lyes szín ház igaz ga tó tól, hogy „mint ha a Szé kely-ta nít vá nyok nem 
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el vi leg zár ta ki az elé ge dett sé get. min dig a so ron kö vet ke ző feladat ra irá nyí tot -
ta in kább a fi gyel met, min dig a kö vet ke ző lé pé sen va ló gon dol ko dást eről tet te. Sa -
ját írá sok ból no vel la, az tán ab ból egy játsz ha tó je le net, az tán sa ját írá sú sok sze rep -
lős előadás, utá na már megírt (klasszi kus) je le ne tek, az tán egész fel vo ná sok és
egy fel vo ná so sok. Tel jes, egész es tés da ra bot nem csi nál tunk,17 csak már „oda kinn”,
dip lo ma ren de zés kor.

So sem adott je lest. Bár mi lyen se bez he tő és ön bi za lom hiá nyos ál la pot ban gub -
basz tot tunk egy-egy vizs ga után, rit kán di csért, elé ge dett sé gét in kább a le do ron go -
lás ki sebb-na gyobb mér té kén le he tett mér ni, ha egyál ta lán. ne héz el fe lej te ni a gri -
maszt, ami vel mon da ni tud ta egy-egy na gyobb vissz han got kel tő vizs ga után a
kiér té ke lé sen: na gyon si ke res vagy.18 majd nem meg ve tő nek tűnt.

nincs nyug vó pont. Az előadás so sincs kész, a szín há zi em ber so sem érez het olyat,
hogy jól vé gez te a dol gát. A jó döntést so sem ké ső meg hoz ni, fő pró ba után sem, be -
mu ta tó után sem. Az utol só előadás után sem.

(A HI BA)
volt azon ban az ed dig leír tak hoz ké pest egy na gyon fon tos kö vet ke ző lé pés. Iga zán
a hiba ér de kel te. A hi ba mint egy gon dos fej lesz té si fo lya mat szük ség sze rű kö vet -
kez mé nye. A vé gigelem zett sze rep lő, amint sa ját rend sze ré ből ki tér ve va la mi sa ját
ma gá hoz ké pest gyen gét vagy kö vet ke zet lent tesz.19 Az előadás, amely ala po san ki -
mun kált sza bá lyait ké pes ké sőbb fel is rúg ni. A tel jes mo rá lis sú lyá val, fe le lős dön -
té sei vel je len lé vő em ber, akit esendőségen,vacakságon ka punk. ha Szé kely ke mény,
meg fe szí tett mun kát lá tott, és ab ban va la mi csacsiságot, ar ra meg kü lön böz te tett,
a ma ga mód ján gyen géd fi gyel met for dí tott. A gon dat lan ság ból el kö ve tett hi ba nem
ér de kel te, de elér te, hogy a gon dos mun ká val elő hí vott hi bát ered mény nek lás suk.
mi nél élesebben,szélsőségesebben ke ve re dett be le a szí nész az adott hi bá ba, an nál
na gyobb csoda tör tént.

(KO NOK SÁG)
mindezt a szi go rú rend szert szün te le nül képviselni, ez el vi leg sem si ke rül he tett.
Szé kely a ko nok20 pró bál ko zást te kin tet te a szín há zi mun ká ban az iga zi, mi nő sé gi

ta nul nák meg a szak mát”. pe dig so kat tu dott a kü lön fé le tech ni kák ról, és gyor san is mer te föl
a másétis – ami kor lá tott előadá sok ról be szél get tünk, gyak ran de rült ki, hogy na gyon is tisz tá -
ban van az zal, hogy me lyik ren de ző ho gyan dol go zik. Ró lunk nem is be szél ve, pe dig a mi pró -
báin kon sem volt benn min dig. 

17 Bár volt olyan hall ga tó, aki dac ból meg csi nál ta az egész da ra bot, Szé kely dúl va-fúl va, de nem
ke vés bé odaadó fi gye lem mel kö vet te azt is.

18 ha lász pé ter is el le nez te egyéb ként a si kert, ki mon dot tan rossz né ven vet te.
19 miért nem elég el hagy ni me tel lust? miért kell még kü lön megölet ni is?
20 A ko nok ság egyéb ként a ve lem egy ko rúak in du lá sá nál meg ha tá ro zó Schil ling- fé le 2007-es ko -

má ro mi al ko tó tá bor nak is kulcs fo gal ma volt.
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el fog lalt ság nak, ami az em ber tes ti-lel ki-szel le mi tar ta lé kait na gyon gyor san me rí -
ti – ahogy me rí tet te az övéit is. An nak el le né re, hogy tel je sen biz to san nem ez volt
a szán dé ka (sok szor lát tuk jó ízűen ne vet ni és fel sza ba dul tan be szél ni – ki vá ló hu -
mo ra volt vé gig!), mégis le he tet len sza ba dul nom at tól az em lék től, hogy a ren de -
zést öröm te len, ku dar cok kal tűz delt, ma gá nyos és boldogtalan el fog lalt ság nak lát -
tam az ötö dik év vé gé re, és hogy az tán hosszú idő után ta lál tam ben ne új ra
fel sza ba dul tan öröm te li ré sze ket. Kín ló dás, ön mar can go lás, össze szo rí tott fo gak
min den fe lé, és Szé kely ke mény mon da tai az eh hez szük sé ges szí vós sá gért foly ta -
tott küz de lem ben el bu kott kol lé gák ról, al ko hol ról, dro gok ról, szét for gá cso ló dott
csa lá dok ról,21 ron csolt pszi chék ről.22

nem tud tam nem lát ni, hogy ko nok sá ga mi lyen már-már el vi sel he tet len hely zet -
be hoz ta.23 Csa ló dott nak és ke se rű nek lát tam. A ta ní tás volt az a hely zet, egy mes -
ter ség óra biz ton sá ga, ahon nan meg tud ta fo gal maz ni a ma gyar szín há zi hely zet tel
kap cso la tos ko mor vé le mé nyét, nem szűn vén meg új ra is új ra meg döb ben ni az em -
be ri alá va ló sá gon. egy olyan hely zet ből, ahol nem vol tak mun ka jo gi, po li ti kai, üze -
mel te té si vagy ép pen né ző szám mal kap cso la tos gon dok.24 le gen dás ma xi ma liz mu -
sa is csak a ta ní tás hely ze té ből volt képviselhető, egy is ko la biz ton sá gá ban, ahol
per sze hogy min den le het még jobb és jobb a vég te len sé gig.

mindez azon ban nem hi tel te le ní tet te, amit ta ní tott, ha nem pont hogy hi te le sí -
tet te. hogy ak kor is így kell, így he lyes, ha va ló já ban le he tet len.

(MIT MON DA NA?)
mit mon da na Szé kely? nem volt olyan pró ba te rem az ed di gi rö vid pá lyám so rán,
fő vá ros tól vi dé ki szín há zon át ha tá ron tú lig, al ter na tív pin cé től az ope ra há zig, ahol
ez a mon dat ne se gí tett vol na össze szed nem ma gam, ha el vesz tet tem a fo na lat. még
ak kor is, ha vé gül olyan megol dást vá lasz tot tam, amit ő nem he lye selt vol na.

még a szín há zon kí vül is fel me rül ez né ha.
Azt kell gon dol nom te hát, hogy ez volt a ta na nyag.

I I .  TANÍTVÁNYOK

21 Amennyi re tu dom, ő ma ga egyéb ként ezek egyi ké től sem szen ve dett.
22 és Szé kely ka ra kán eluta sí tó mon da tai, ami kor egy pó dium be szél ge té sen az ak ko ri höK -el nök,

Rácz At ti la az is ko la pszi cho ló gus öt le tét fel ve tet te!
23 ek kor már évek óta nem ren de zett itt hon, és a mi öt évünk alatt volt utol já ra kül föl dön dol goz -

ni, amely mun ka egyéb ként tud tom mal fél be sza kadt.
24 pe dig vol tak. A mi öt évünk ele jén volt Szé kely rek tor, és ren ge teg ne héz sé get ci pelt be aka rat -

la nul is az órák ra. olyan, az egye tem éle tét be fo lyá so ló ka tak liz mák es tek er re az idő szak ra,
mint pél dául az új fel ső ok ta tá si tör vény be ve ze té se, amit na gyon in du la to san tá ma dott, vagy az
új, a nem ze ti mel lé épí ten dő cam pus ppp-konst ruk ci ó tól za va ros, azóta el ve tett ter ve.
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A SZÍN HÁZ REN DE ZÔ SZA KON KA POTT FELADA TOK SOR REND BEN
(zárójelbenakurzusvezetőtanárneve)

A4 -es tör té net leírás (Szé kely Gá bor)
él mény no vel la-vizs ga (előbb no vel la, az tán je le net) (Szé kely Gá bor)
Szí nész mes ter ség-vizs ga: ver sek (no vák esz ter)
me se já ték-vizs ga (Ascher Ta más, ké sőbb Szi ko ra Já nos)
Szí nész mes ter ség-vizs ga: com me dia dell’ar te je le ne tek (no vák esz ter)
no vel la-vizs ga: vá lasz tott no vel la dra ma ti zá ci ó ja (Szé kely Gá bor)
Szí nész ve ze tés-kur zus: A ha zug (ha lász pé ter)
egy fel vo ná sos-vizs ga: vá lasz tott Szép er nő -egy fel vo ná sos (Ba bar czy lász ló) – együtt -

mű kö dés ben a pár hu za mos szí nész osz tállyal (Jor dán Ta más – lu káts An dor)
Cse hov-kur zus: egy vá lasz tott fel vo nás (Szé kely Gá bor)
Ba al- vizs ga (ha lász pé ter) – együtt mű kö dés ben az eggyel alat tunk já ró szí nész osz -

tállyal (má té Gá bor)
ren de ző asszisz tens-gya kor lat (vá lasz tott bu da pes ti szín ház nál)
Ba al- kur zus pá rizs ban (Szé kely Gá bor, An tal Csa ba) – együtt mű kö dés ben a CnSAD

hall ga tói val (Da niel mes gu ich)
Ód ry-vizs ga – nagy szín pa di ren de zés, egy egy fel vo ná sos (Szé kely Gá bor)
kül föl di szak mai gya kor lat (leo nar do ösz tön díj)
dip lo ma ren de zés, szak dol go zat-í rás és -vé dés

EL MÉ LE TI TÁR GYAK
egye te mes szín ház- és drá ma tör té net, ma gyar szín ház- és drá ma tör té net, esz té ti -
ka, filmtör té net, fo tó zás, ze ne tör té net és ze ne el mé let, mű vé szet tör té net, elő a dá -
se lem zés, né met szín ház, gö rög szín ház- és drá ma tör té net, dra ma tur gia, tér hasz -
ná lat és lát vány ter ve zés.

EL MÉ LE TI TA NÁ ROK
Ba gos sy lász ló, Győrffy mik lós, Fo dor Gé za, Ba las sa pé ter, Ba csó pé ter, Föl dé nyi F.
lász ló, posz ler György, Gó zon Fran cis co, Tal lér zsófia, Fü ri Ka ta lin, Ják fal vi mag dol -
na, Ke ré nyi Fe renc, Kar sai György, osz to vits le ven te, An tal Csa ba, Szé kely lász ló,
Szi ge thy Gá bor, len gyel An na, Upor lász ló, Kár pá ti pé ter, Rad nó ti zsu zsa.
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DÖ MÖ TÖR AND RÁS

JEGY ZE TEK
EGY BE SZÉL GE TÉS HEZ

anekdotikus
ki húz ni! nem a lé nyeg hez tar to zó,
elidő ző rész let,
he lyet te: sű rí tés

beszélgetés
szín pa don nincs,
min dig drá mai pár be széd van,
a be szél ge tés pe jo ra tív fo ga lom

humor
sze mér me sen is mé tel get te ma gán be szél ge té se ken, nincs ne ki,
nem tu dom, ez eb ben a for má ban igaz-e,
de az két ség te len, hogy van a sze mé lyi sé gé ben va la mi mély ről jö vő drá mai ság,
sű rű ség,
a tra gi kum ra va ló ér zé keny ség

optika
egy szer azt mond ta,
az ő op ti ká ját alap ve tően ha tá roz za meg az ap ja ha lá lá nak tör té ne te,
az op ti ka szót nem hasz nál ta, ezt én hasz ná lom,
és nem tu dom,
ide tar to zó-e egy ilyen sze mé lyes gon do lat

DÖ MÖ TÖR AND RÁS

JEGY ZE TEK 

EGY BE SZÉL GE TÉS HEZ



Székellyelszembenállni
egy öt let tel meg ke res ni min dig jó,
az em ber el mond ja ne ki,
és ak kor az öt let: meg mé ret te tik.
el dől, hasz nál ha tó-e.
Szé kely reak ció ja, kér dé sei hely re te szik az em bert,
mert a lé nyeg hez nyúl nak

Major
a mes ter

család
Szé kely nél lát tam a leg na gyobb ka rá csony fá kat éle tem ben.
egy szer meg kér dez te, mi van ve lem amúgy,
mi kor be szél tem anyám mal utol já ra…
mi kor mond tam, hogy nem em lék szem,
le te rem tett,
de dol goz tam fo lya ma to san, tet tem hoz zá,
ez nem ment ség so ha,
tes sék fel hív ni,
zár ta le a be szél ge tést

csacsiság
kis fél mo sollyal kiegé szít ve,
ez azt je len ti,
alap ve tő té ve dés,
de most nem aka rok na gyot rom bol ni ben ned

sűrű,sűrítés
mi nél komp le xebb le gyen egy szí né szi pil la nat,
mi nél több tör té net ér jen össze ben ne

ametódus
el vá laszt ha tat lan nak tű nik az em ber től
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III. 
A RENDEZÉS PEDAGÓGIÁJA





SZÉ KELY GÁ BOR

A MAI MA GYAR SZÍN HÁZ RÓL
– TÍZ TÉ TEL BEN (1986)1

I. MIN DEN NEM ZE DÉK MÁS HOGY VÉ LE KE DIK AR RÓL, 
HOGY MIÉRT ÉS HO GYAN KELL SZÍN HÁ ZAT CSI NÁL NI

A hetvenes évek ma gyar szín há zi éle té ben di va tos té má nak szá mí tott a bu da pes ti
és a vi dé ki szín há zak mun ká já nak szem be sí té se. Két ség te len, hogy az idő tájt több
fő vá ro si tár su lat szak mai te vé keny sé ge, előadá sai nak szín vo na la stag ná lást, ne tán
visszaesést mu ta tott, vi szont egyes me gye szék he lyi szín há zak mű hely mun ká juk
ala pos sá gá val és kö vet ke ze tes sé gé vel, szem lé le ti fris ses sé gük kel, ki dol go zott sá guk -
kal s nemegy szer re ve la tív si ke rük kel hív ták föl ma guk ra a fi gyel met. A bu da pes ti
és a vi dé ki tár su la tok mű kö dé se, tel je sít mé nyei kö zött fölis mer he tő gon do la ti, mód -
szer be li és sti lá ris kü lönb sé gek lét re jöt te egy fo lya mat ered mé nye volt.

Ak ko ri ban igen jel lem ző gya kor lat ala kult ki a szí né szek szer ződ te té sét il le tően.
A fő vá ro si szín há zak – zár tabb struk tú rá juk ból és szé le sebb, kiala kult kö zön sé gük -
ből ere dően – fő ként olyan szí né sze ket ke res tek, akik ked ve ző adott sá gaik, le ke re -
kí tett sze mé lyi sé gük, ügyes sé gük, „kész vol tuk” miatt „gyor san meg té rü lő be fek te -
tés nek” ígér kez tek: vár ha tó volt, hogy a né zők ha mar meg ked ve lik őket, így nö ve lik
a tár su lat kö zön ség von zó ere jét. A ke vés bé sza bá lyos al ka tú, szél ső sé ges sze mé lyi -
ség je gye ket hor do zó, mű vé szi leg las sab ban érő szí né szek vi dé ki szín há zak hoz szer -
ződ tek. Utó lag be bi zo nyo so dott, hogy ez a „kont ra sze lek ció” va ló já ban nem hát -
rányt, ha nem előnyt je len tett a vi dé ki tár su la tok nak. A vi dék re ke rült szí né szek –
ép pen el raj zol tabb sá guk, rend ha gyó egyé ni sé gük és te het sé gük foly tán – in kább
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azo no sak vol tak a kor ral, jel lem zőb ben kép vi sel ték, je le ní tet ték meg az őket kö rül -
ve vő vi lá got és tár sa dal mat.

Az ilyen mó don föl hal mo zó dó va lós te het sé gek mel lett to váb bi fel haj tó erő ként
ha tott a vi dé ki szín há zak mun ká já ra az az 1956-ban kiadott, de lé nye gé ben csak a
hatvanas évek től ér vé nye sí tett ren de let, amely a vi dék szín há zait az ad di gi köz pon -
ti irá nyí tás he lyett az il le té kes me gyei ta ná csok felügye le te alá he lyez te. A ta ná csi
dol go zók elad dig nem gyűjt het tek ta pasz ta la to kat a szín há zi mun ka irá nyí tá sá ról,
így bár jó in du la túan, de több nyi re fel ké szü let le nül vagy csak kö zöm bö sen kö ze led -
tek a tár su la tok és ve ze tőik prob lé mái hoz, tö rek vé sei hez. Tá mo gat ták a pró zai
előadá sok ará nyá nak nö ve lé sét a vi dé ken ak ko ri ban meg szo kott, el ső sor ban ze nés
da ra bok ból ál ló re per toár ral szem ben, s fő ként a szem pon tok be tar tá sá ra, mint -
sem a szín ház bel ső gond jai nak a tisz tá zá sá ra fi gyel tek.

Ked ve zően ha tott a vi dé ki tár su la tok fej lő dé sé re egy má sik – szin tén nem sok -
kal ko ráb bi – ren de let is, amely nek ered mé nye ként meg szűn tek az ad dig me re ven
hasz nált szín há zi stá tu szok, és kiala kult a mo bil szer ződ te té ses rend szer. A szi go -
rú bel ső mű vé szi hie rar chiá ra épü lő fő vá ro si szín há zak ezek kel a vál toz ta tá si le he -
tő sé gek kel ke vés sé vagy egyál ta lán nem él tek, vi dé ken vi szont va ló sá gos pezs gést
ho zott ez lét re. vég re le he tő ség nyílt ar ra, hogy a ha son ló íz lé sű, szem lé le tű, gon -
dol ko dá sú mű vé szek meg ke res sék egy mást és kö zös mun ká ra szö vet kez ze nek. évad -
ról évad ra egy re je len tő sebb moz gá sok, át szer ve ző dé sek in dul tak meg. mind több
tár su la ton be lül ala kult ki úgy ne ve zett „ke mény mag”, amely már a szín há zi mun -
ká ról azo nos né ze te ket val ló szí né szek ből és ren de zők ből állt. S bár egy ilyen „ke -
mény mag” lét re jöt te óha tat la nul megosz tot ta, sőt né ha klik ke sí tet te a tár su la tot,
a „mag” tag jai ál tal foly ta tott kö vet ke ze tes mun ka új és új hí ve ket szer zett ma gá -
nak, s ideá lis eset ben az egész szín ház mű kö dé sé re jel lem ző vé vált. így jö het tek lét -
re vi dé ki szín há zak ban je len tős tel je sít mé nyek, ame lye ket több szí ni kri ti kus meg -
pró bált a bu da pes ti szín há zi élet „ál ló vi zé nek” föl ka va rá sá ra föl hasz nál ni.

A het ve nes évek kö ze pé től már lét re jöt tek a tár su la tok, s a ma gyar szín ház a vi -
dék–Bu da pest kü lön bö ző ség he lyett sok kal in kább a jó szín ház–rossz szín ház el -
len tét jé vel volt meg ha tá roz ha tó.

II. PÉL DA KÉ PEIM: MA JOR TA MÁS ÉS NÁ DAS DY KÁL MÁN

egy or szág szín ház mű vé sze té nek fej lő dé sét vizs gál va az egyik legiz gal ma sabb kér -
dés, ho gyan vi szo nyul nak-vi szo nyul tak egy más hoz a mű vész nem ze dé kek: kö vet ték
vagy meg ta gad ták a ké sőb biek a ko ráb bia kat, megér tik vagy eluta sít ják az elő dök
az utó do kat? mi lyen mó don hat egyik ge ne rá ció a má sik ra?

A ma gyar szín ház tör té net nek a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé sé vel in du ló je len -
ko ri sza ka szá ban ta lán há rom je len tős ren de ző ge ne rá ciót le het el kü lö ní te ni. Az első
nem ze dék tag jai az öt ve nes évek ben, il let ve az öt ve nes évek től kez dő dően ve zettek
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nagy fő vá ro si szín há za kat. olyan kor sza kos sze mé lyi sé gek tar toz nak ide, mint Gellért
end re, ma jor Ta más, ná das dy Kál mán, vár ko nyi zol tán. A má so dik nem ze dék leg -
fon to sabb tag jai a hat va nas évek ben ke rül tek bu da pes ti szín há zak élé re, így pél dául
ádám ot tó, Ka zán Ist ván, Ka zi mir Ká roly, vá mos lász ló. A har ma dik nem ze dék kép -
vi se lői kö zül pe dig töb be ket a het ve nes évek ben bíz tak meg előbb vi dé ki, majd fő -
vá ro si szín há zak irá nyí tá sá val; e ge ne rá ció ból Ba bar czy lász ló, Ruszt Jó zsef és zsám -
bé ki Gá bor ne vét em lít het ném – s ezek kö zé tar to zó nak ér zem ma ga mat is.

vissza te kint ve úgy tű nik fel, tör vény sze rű, hogy az egy mást szo ro san kö ve tő nem -
ze dé kek je len tős sze mé lyi sé gei ke vés sé kö tőd nek egy más hoz. A má so dik ge ne rá ció
tag jai sem áll tak szo ros kap cso lat ban az el ső ge ne rá ció kép vi se lői vel: nem az ál ta -
luk meg kez dett utat igye kez tek foly tat ni, más irány ba in dul tak. Ugyanígy a mi nem -
ze dé künk sem tu dott a má so dik nem ze dék kö ve tő jé vé vál ni. Fő is ko lás ko runk ban
még nagy tisz te let tel te kin tet tünk egyi kük re-má si kuk ra, az tán egy re szem lé le te -
seb ben üt köz tek ki a ge ne rá cióink köz ti íz lés- és men ta li tás be li kü lönb sé gek.

vi szont an nál erő tel je sebb von zó dást érez tünk az el ső ge ne rá ció mun kái vagy
sze mé lyi sé gei iránt. nem el ső sor ban azért, mert kö zü lük töb ben ta ná raink vol tak
a fő is ko lán, ha nem mert nyi tott nak, friss nek, gon do lat gaz da gnak és a mi ko runk -
hoz szó ló nak érez tük ren de zé sei ket vagy a szín ház ról val lott né ze tei ket. en gem kü -
lö nö sen ma jor és ná das dy sze mé lyi sé ge ra ga dott meg.

ma jor Ta más ban, aki ta ná rom volt a fő is ko lán, a má niá kus, har cos szín há zi embert
is mer tem meg és tisz te lem a mai na pig. S bár hal lot tam a pá rat la nul hosszú színház -
ve ze tői gya kor la ta so rán va ló szí nű leg (a kor tár sak sze rint biz to san) el kö ve tett hibái -
ról, mind máig le nyű göz vi ta li tá sa, szen ve dé lyes hi te, szak mai fö lé nye. min dig volt
s ma is van mon dan dó ja, ál lan dóan a dol gok meg vál toz ta tá sá ra, ja ví tá sá ra tö rekszik.
ha – mint épp most – be teg és nem játsz hat: ír, író kat buz dít drá ma írás ra, vagy a te -
le ví zió szá má ra ter vez nyelv mű ve lő elő a dás so ro za tot. Foly ton vi tá zik va la ki vel vagy
„va la mi vel”. Fel tű nik min de nütt, „ki ke rül he tet len”. hisz a vi lág meg job bít ha tó -
ságában.

ná das dy ban – olt ha tat lan szín ház sze re te te mel lett – hal lat la nul ki fi no mult peda -
gó giai ér zé két cso dál tam. Tő le még kér dez ni sem le he tett fe le lőt le nül, mert ha érde -
kel te a föl ve tett té ma, azon nal egy-két órás előadás sal vá la szolt. S nem csak az adott
tárgy kört me rí tet te ki, ha nem úgy fűz te gon do la tait, hogy köz ben rá döb bent se a
kér de zőt, mi lyen nagy ké pűen, há nya ve tien és föl ké szü let le nül kér de zett rá a té mára.

vissza tér ve az egy mást kö ve tő ren de ző ge ne rá ciók kér dé sé hez, ki csit ér tet len -
ked ve, de úgy ér zem, hogy ami nem ze dé künk re is az jel lem ző, ami a ko ráb biak ra,
vagyis hogy nem ta lál juk meg elég gé a kö zös han got az utá nunk kö vet ke ző nem ze -
dék kép vi se lői vel. A mi ge ne rá ciónk – amely nek legfiata labb tag jai ács Já nos és
Ascher Ta más – leg jel lem zőbb vo ná sa az, hogy az ő ren de zé seik is az írott da ra bok
ki bon tá sán ala pul nak s a da rab ké pes ség sze rin ti leg tel je sebb is me re té nek a je gyé -
ben ké szül nek. öt le tein ket, „ol va sa tain kat”, sőt eset le ges ren de zői lá to má sain kat is
a drá ma ala pos elem ző ol va sá sa ins pi rál ja. nem az ér de kes ség re va ló tö rek vés az el -

I I I .  A  RENDEZÉS PEDAGÓGIÁJA

167



sőd le ges, ha nem az alap ve tő igaz sá gok meg fo gal ma zá sa, vagyis nem pre kon cep -
ción kat vagy csak sa ját sze mé lyi ség je gyein ket igyek szünk ráeről tet ni a da rab ra vagy
vi szont lát ni az előadás ban. min de nekelőtt, bár hi szünk a for ma fon tos sá gá ban, nem
a for mát húz zuk rá a tör té net re, ha nem a tör té net ből pró bál juk a for mát ki bon ta -
ni. Az utá nunk kö vet ke ző ge ne rá ció már nem eb ből az em be ri, ál lam pol gá ri és ren -
de zői alap ál lás ból igyek szik szín há zat csi nál ni: mást tart a szín ház cél já nak, más -
mi lyen nek kép ze li el a szín há zat, és má sért tart ja fon tos nak azt.

II I. A SZÍN HÁZ AK KOR FON TOS, HA FOLY TA TÓ DIK BEN NE
MIN DEN NA PI ÉLE TÜNK

pá lyám kez de tén nem na gyon sze ret tem a szín há zat, és most is na gyon ke vés az
olyan szín ház, amit sze re tek vagy fon tos nak tar tok. A mai ma gyar szín ház egy ré -
szét (ab ból, amit is me rek) fö lös le ges nek vagy tal mi nak ér zem. éle tem ben igen ke -
vés olyan előadást lát tam, amely ről iga zán bol do gan jöt tem ki. va ló szí nű leg egész
szak mai fej lő dé se met meg ha tá roz ta a ma gyar szín ház ál la po tá val szem ben ér zett
dac, az át for má lás szán dé ka.

A szín ház szá mom ra csak ak kor fon tos, ha azt a két-há rom órát, amit a kö zön -
ség a szín ház ban tölt, ké pes a né ző min den na pi éle té nek leg szer ve sebb, leg kon cent -
rál tabb, leg lé nye ge sebb ré szé vé ten ni. Te hát nem „ki kap cso ló dás”, ha nem ma ga az
élet vagy an nak sű rí tett for má ja. ha a szín ház és a szí né szek en nek meg va ló sí tá sá -
ra tö rek sze nek, ak kor a szín pa don el hang zó min den szó vagy gon do lat föl kel ti a
né ző ben a gon dol ko dás, a „to vább gon do lás” igé nyét. Csak ha a szín ház ilyen, ak kor
vesz részt ha tá sá val az éle tünk ben, ak kor tud ja fon tos sá ten ni ma gát szá munk ra.
nem kí vá nom a szó ra koz ta tó szín ház lét jo go sult sá gát meg kér dő je lez ni, de a szó -
ra koz ta tó szín há zat sem tu dom anél kül el kép zel ni, hogy ne mu tas son föl va ló di
élet anya got, őszin te ér zel met vagy egyéb hu má nus tar tal mat.

A ma gyar szín há zi kö zön ség sa já tos kö rül mé nyek kö zött ala kult ki. Szín há zi tra -
dí cióink nem túl sá go san mé lyek: szín ját szá sunk tör té ne te alig két száz éves; je len -
tős szín ház tör té ne ti kor sza kok hiá nyoz nak be lő le, ame lyek ér tő kö zön sé get ne vel -
het tek vol na. ha zánk ban a szín ház so ha nem fo nó dott össze olyan szo ro san az
ér tel mi ség gel, mint pél dául a két vi lág há bo rú kö zött Cseh- és len gyelor szág ban.
A ma gyar ér tel mi ség so ha nem te kin tet te a szín há zat a sa ját „fel ség te rü le té nek”,
mint pél dául az iro dal mat, a ze nét vagy a kép ző mű vé sze tet. ná lunk a szín ház több -
nyi re csak szó ra koz ta tó, pol gá ri in téz mény ma radt. Sem a szín há zi né ző te rek, sem
az öl tö zők vagy tár sal gók nem vál tak a ha la dó ér tel mi ség gyü le ke ző he lyé vé, szel -
le mi köz pon tok ká. A ma gyar szín ház nem tud ta a ma gyar ér tel mi sé get in teg rál ni.

A múlt szá zad ban egy észt kis vá ros ban, vil lan di ban a szín ház egye sí tett ma gában
min den fon tos szel le mi in téz ményt: a szín ház ban szer kesz tet ték és nyom ták a helyi
la pot, ott mű kö dött a könyv kiadó, ott zaj lott az iro dal mi, a kép ző mű vé sze ti, a zenei
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élet. per sze a mű vé sze tek ilyen fo kú kon cent rá ció ja, a szín ház le het sé ges kul tú ra -
szer ve ző funk ció já nak ilyen ér vé nye sü lé se itt is rit ka és ki vé te les pil la nat nak szá -
mí tott, s oka egy kis nem zet, nem ze ti nyelv megőr ző misszió já ban is ke re sen dő.

ná lunk nem csak hogy ilyen rit ka pil la nat nem volt, ha nem – mint mon dot tam
– az ér tel mi sé gi ré teg sem kö tő dött még so ha iga zán a szín ház hoz. én ép pen Bu -
da pes ten fi gyel het tem meg, hogy bo nyo lul tabb da ra bok, me lyek szű kebb ré teg hez
szól tak (sa ját ko ráb bi re per toá runk ból pél dául: Kor nis Hallelujája, pin ter Hazatéré-
se), jó előadás ban is csu pán 30–40 há zat von zot tak egy kis szín ház ban.

Te hát nem hi szem, hogy ná lunk je len leg a szín ház po li ti kai té nye ző len ne, akár
mint a ha ta lom fé lel met kel tő el len fe le, akár mint an nak bár mi fé le esz kö ze.

ez zel kap cso la to san volt egy na gyon fur csa él mé nyem. A Já ték szín ben ját szot -
tuk mrożek Emigránsok cí mű drá má ját, amely re mek da rab, s a két szí nész jó vol -
tá ból igen si ke res szé riát fu tott. Az 1981–82-es évad ele jén – tech ni kai okok ból –
csúsz tunk a felújí tás sal, így csak de cem ber ben ke rült rá sor, vé let le nül ép pen an nak
más nap ján, hogy len gyelor szág ban be ve zet ték a szük ség ál la po tot. Te hát az egyik
nap azt ol vas tuk, hogy ka to nák vet ték át az irá nyí tást var só ban, a má sik na pon pe -
dig az Emigránsokat kel lett ját sza nunk. A felújí tó pró bán el kezd tük hall gat ni azo -
kat a mon da to kat, ame lyek ad dig már vagy nyolc van előadá son el hang zot tak. Kí -
sér te ties, ve szé lyes és gyúj to ga tó ha tá sú szö veg nek tűn tek. A kö zön ség azon ban
nagy taps sal ju tal maz ta a más na pi előadást, fő ként a két szí nész tel je sít mé nyét, de
sem mit sem ér zett meg vagy fe de zett fel a szi tuá ció ból.

IV. A SZÍN HÁZ VE ZE TÉS NAGY RÉSZT GAZ DA SÁ GI 
MA NI PU LÁ CIÓK BAN ME RÜL KI

úgy ér zem, az utol só hat-hét év ben legalább annyit rom lott a mi éle tünk is, amennyit
a vi lág rom lott min de nes tül. és nem az élet szín vo nal ról be szé lek, ha nem ar ról, ami
sok kal fon to sabb: az élet mi nő sé gé ről. Föl bo rul tak az ér ték ren dek, el bi zony ta la no -
dott az ér té kek megíté lé se, össze ke ve red tek az el vek, föl cse ré lőd tek a nor mák. egy -
re na gyobb zűr za vart ér zünk ma gunk kö rül.

las san egy év ti ze de már, hogy köz mű ve lő dé si ha tá ro zat szü le tett ma gyaror szá -
gon, amely nek az volt a cél ja – s er ről ta nult em be rek po le mi zál tak –, hogy a meg -
nö ve ke dett sza ba di dőt úgy tölt se (tölt hes se) el az ál lam pol gár, hogy mi nél em be -
rib bé, kul tu rál tab bá, ne me seb bé vál jon. mindez lel ke sí tő és nagy sze rű volt. ám az
idő köz ben meg vál to zott gaz da sá gi szi tuá ció s az eb ből kö vet ke ző gaz da ság cent ri -
kus szem lé let le he tet len né, anak ro nisz ti kus sá tet te ezt a prog ra mot. ma gá tól ér te -
tő dő vé vált, hogy az em ber má sod-, har mad- és ne gyed ál lás ban dol goz zék. Te hát
ne jár jon szín ház ba, ne kul tu rá lód jék, ne vi gye gyer me két sza bad le ve gő re, ha nem
se gít sen tal pon tar ta ni a gaz da sá got, já rul jon hoz zá mun ká já val a kül föl di adós sá -
gok ki fi ze té sé hez. Szó val csu pa olyas mi ke rült na pi rend re, ami egé szen más ról szól,
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mint a köz mű ve lő dé si ha tá ro zat. prog ram ként ma in kább csak az élet szín vo nal
anya gi ol da lá nak meg tar tá sa sze re pel, a mű ve lő dés, a kul tu rá ló dás stb. kér dé se –
saj nos – megint egy idő re „idő sze rűt len né” vált.

Tíz év vel ezelőtt egy in téz mény ve ze tői po zí ció ra va ló fel ké rés lel ke sí tő volt, el -
fo ga dá sa fe le lős dön tés nek szá mí tott. és nem el ső sor ban az eg zisz ten ciá lis bol do -
gu lás pers pek tí vái – szebb la kás, na gyobb ko csi – miatt, ha nem azért, mert úgy
érez het tük, hogy az ál lam, a kö zös ség ilyen mó don ké ri a „mi” hoz zá já ru lá sun kat
ah hoz, hogy mind annyiunk éle te jobb irány ba fej lőd jék. ez a fel fo gás a szín há zak -
tól is meg kí ván ta, hogy szól ja nak hoz zá az or szág prob lé mái hoz, ala kít sa nak ki olyan
mű sor ter vet, hoz za nak lét re olyan előadá so kat, szín há zi for má kat, ame lyek ré vén
a meg me re ve dett struk tú ra he lyé be egy ol dot tabb, sok szí nűbb, po li fo nabb mó don
gon dol ko dó szín ház ke rül.

most a ve ze tői fe le lős ség in kább a gaz da sá gi ma nő ve rek és ma ni pu lá ciók vég re -
haj tá sá ban me rül ki, ami kor is a több let ként meg ter melt be vé tel ből ta lán ki tud juk
kal ku lál ni a szí né szek nek az alap bér ben meg nem adott több letfi ze tést, ám a dísz -
let ké szí tés ben, a szín ház épü let fenn tar tá sá nak költ sé gei ben és egyéb kiadá sok ban
je lent ke ző költ ség nö ve ke dést – amely az egy re nyil ván va lóbb infláci ó ból ered – már
kép te len a szín ház önerő ből „ki gaz dál kod ni”. így a szín há zi mű kö dés tech ni kai,
anya gi fel té te lei egy re rom la nak. en nek el le né re én még nem vet tem részt egyet -
len olyan szín há zi köz gyű lé sen vagy ta nács ko zá son, ahol a szí né szek ne ar ról be -
szél tek vol na, hogy csök kent sék az adó ju kat, ha nem ar ról, hogy több pró bát igé -
nyel nek, mert kü lön ben váz la to kat visz nek a szín pad ra. Ugyanis a szak má juk
gya kor lá sá hoz nin cse nek biz to sít va a meg fe le lő kö rül mé nyek.

A mos ta ni gaz da sá gi irá nyí tás ki fe je zet ten éssze rűt len nek mi nő sí ti olyan da ra -
bok be mu ta tá sát, mint a Coriolanus – egy olyan jel le gű és nagy ság ren dű szín ház -
ban, mint a Ka to na Jó zsef Szín ház. ez va ló sá gos me rény let a „ren ta bi li tás” el len!
Ami kor a több let be vé tel ből moz gó bér jö het lét re, a kiadá sok le szo rí tá sá val pe dig
több let be vé tel nyer he tő, ak kor egy 40–50 sze mélyt moz ga tó előadást lét re hoz ni
egy 350 főt be fo ga dó né zőte rű szín ház ban: ez már nem is éssze rűt len ség, ez os to -
ba ság – legalábbis most!

A kul túr po li ti kai irá nyí tás do tá ció já val nem kü lön böz te ti meg a szín há za kat, nem
né zi meg őket és nem en nek meg fe le lően pre fe rál. Az irá nyí tás sok kal szí ve seb ben
vál lal ja az egyen lős dit, s en nek ér tel mé ben egy há rom-négy sze mé lyes bul vár da rab
és a Coriolanus né ha egy re megy.

most már a tár su lat nak kell egyetér té sé vel fe dez nie azt, hogy olyan szín há zat csi -
ná lunk, amely ben a lát vány és az esz mei ség egyaránt fon tos. Ugyanis az igé nye sebb
dísz le tek előál lí tá sá nak több let költ sé gei csak ugyanab ból a ke ret ből fe dez he tők,
amely ből a szí né szek moz gó bé rét is fi zet jük. így egy össze tet tebb lát vány kom po -
zí ciót nyúj tó pro duk ció át té te le sen „az ő zse bük re is me het”. vagyis a tár su lat nak
a sa ját stí lu sá ról is dön te nie kell. ha ra gasz ko dik mű vé szi el vei hez, vál lal nia kell a
költ sé ge sebb, de ma ga sabb esz té ti kai szín vo na lú pro duk ció kat. úgy ér zem, a jö vő -
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ben az egy személyi dön té sek he lyett egy re in kább elő tér be ke rül nek majd a kol lek -
tív, tár su la ti dön tések.

V. HI SZEK A PO LI TI KAI SZÍN HÁZ BAN, ÉS EGYE DÜL 
EZT TAR TOM FON TOS NAK

le het, hogy kon zer va tív ki je len tés nek tű nik fel: de hi szek a po li ti kai szín ház ban.
ma is fon tos nak tar tom. úgy vé lem, a szín ház nak foly to no san és te vé ke nyen részt
kell ven nie az élet ben.

Az iga zi jó szín ház min dig mo rá lis in téz mény volt: ez tet te egy ben po li ti kai té -
nye ző vé is. er re most és itt, en nek az or szág nak is rend kí vü li szük sé ge vol na. A szín -
ház nak hoz zá kel le ne já rul nia a tár sa da lom mo rá lis esz mény ké pei nek kiala kí tá sá -
hoz. A szín ház dol ga az, hogy a tár sa da lom szá má ra, amely ben él, ideá kat és
esz mé nye ket te remt sen, s kü lö nö sen te gye ezt ak kor, ha a szín há zat kö rül ve vő vi -
lág ép pen ezek nek az ideák nak és esz mé nyek nek a ki ve szé sé ről ta nús ko dik, és egész
éle tünk egy re in kább a komp ro misszu mok el fo ga dá sá ról szól.

el mon da nék egy szél ső sé ges pél dát, hogy mindez vi lá go sab ba vál jék. lát tam
Tovsz to no gov szín há zá tól Alótörténetét. va ló ság gal rá cso dál koz tam er re a nagy -
sze rű előadás ra. Ugyanaz nyű gö zött le, ami az egész kö zön sé get el bű völ te: a szín -
pa don vá lo ga tott em ber pél dá nyok mo zog tak. Ará nyos ter me tű, szép mel lű nők és
ma gas, dél ceg fér fiak. nem az ut ca em be rei vol tak, nem akadt köz tük csú nya vagy
jel leg te len, tö pö rö dött vagy pú pos. S mint ha a né zők ép pen ezt igé nyel ték vol na,
hogy a szín ház a szín pa don azt mu tas sa: mi, em be rek, gyö nyö rűek va gyunk. nem
biz tos, hogy ez a szín ház el sőd le ges felada ta, mégis na gyon jó ér zés, ami kor az em -
ber úgy lát ja vi szont sa ját ma gát, hogy húsz cen ti vel ma ga sabb, mint va ló já ban, s a
te kin te te is csil lo góbb.

A jó szín há zi előadás va ló di üze ne te sze rin tem min dig ugyanaz: le het em ber hez
mél tóan él ni, s min denáron er re kell tö re ked nünk. Az em ber több re mél tó, több re
ké pes, mint amit a hét köz na pok vég te len so rán kér nek, vár nak tő le. Töb bet tud,
sok kal több re szü le tett. S a szín ház ké pes e több let ki fe je zé sé re, be mu ta tá sá ra.

A szín ház ké pes a tar tal mas élet igé nyé nek fel kel té sé re.

VI. A SZÍ NÉSZ NEK NEM KÖNNYÛ OLYAN SZÍN HÁ ZAT
SZE RET NIE, MINT A MIENK

A Ka to na Jó zsef Szín ház ki vá lá sa a nem ze ti Szín ház tár su la tá ból sok ko ló ha tá sú
volt. meg fel leb bez he tet len bi zo nyí té ka az elő ző majd nem négy esz ten dő mun ká já -
nak. Az utol só har minc év ben elő ször jött lét re olyan tár su lat, amely ve ze tőit és kol -
lé gáit ma ga vá lasz tot ta. ez so kak szá má ra föld ren gés sze rű ese mény nek bi zo nyult.
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eb ben az együt tes ben a leg fon to sabb össze tar tó és egy ben sze lek tá ló erő a köl -
csö nös bi za lom. Ahogy egyik szí né szünk meg fo gal maz ta: „én azért ját szom itt szí -
ve seb ben vagy bol do gab ban, mint te szem azt egy má sik szín ház ban, mert tu dom,
hogy nem csak én tar tom jó szí nész nek a kol lé gái mat, ha nem ők is jó szí nész nek
tar ta nak en gem.”

Tár su la tunk má sik elő nye a ha gyo má nyos felépí té sű tár su la tok kal szem ben, hogy
– an nak el le né re, hogy együt te sünk ben kü lön bö ző ge ne rá ciók kép vi sel te tik ma gu -
kat – ér de mi mun ka he lyett so sem kell ud va rias ko dás ra, a tár su la ti hie rar chia eti -
kett jé nek be tar tá sá ra for dí ta ni az időt. nem az egy más kö zöt ti „köz le ke dés re”, ha -
nem az előt tünk ál ló felada tok megol dá sá ra össz pon to sít hat juk a fi gyel mün ket.

ez ter mé sze te sen nem je lent he ti azt, hogy ne fi gyel jünk elég gé egy más ra. el len -
ke ző leg: tisz tel jük egy más sze mé lyes szu ve re ni tá sát és egyé ni sé gét. De ez a tisz te -
let nem idő rab ló kül ső sé gek ben, ha nem a kö zös mun ka meg be csü lé sé ben nyil vá -
nul hat csak meg.

S mindez nem csak a pró bák ra, az előadá sok ra is vo nat ko zik. Cser hal mi György
azt nyi lat koz ta egyik in ter jú já ban, hogy a mi szín há zunk ban ját sza ni nem csu pán
örö met je lent. ne ki né ha már reg gel meg fáj dul a gyom ra, ha be le gon dol, va jon es -
te meg tud ja-e majd va ló sí ta ni mind azt, amit a sze re pé ről el kép zelt. Az a faj ta szín -
ját szás, amely ben hi szünk, né ha na gyon erő sen igény be ve szi a szí nészt: s bár
megaján dé koz za az át vál to zás, a má sik em ber meg sze mé lye sí té sé nek bol dog sá gá -
val – a já ték kal –, de meg is ter he li a köl csö nö sen meg kö ve telt fi zi kai és szel le mi
kon cent rá ció val. va ló szí nű leg nem könnyű az ilyen faj ta szín há zat sze ret ni. S nem
is min den ki al kal mas rá.

VI I. EN GED NI ÉS SER KEN TE NI KEL LE NE, 
HOGY A DRÁ MA IRO DA LOM SOK SZÍ NÛ LE GYEN

vé le mé nyem sze rint az el múlt ti zen öt év ben a leg ma ra dan dóbb ere de ti ma gyar drá -
mák be mu ta tói nak egy ré szét Szol no kon és Ka pos vá rott tar tot ták. Gon do lok itt Sü -
tő And rás da rab jai ra, el ső sor ban az Egylócsiszárvirágvasárnapjára, de a Csillaga
máglyánra és a PompásGedeonra is; Szol no kon pe dig ör kény drá mái ra, a Tótékra,
a Macskajátékra, a Kulcskeresőkre és a Vérrokonokra, ame lyek ből a két kö zép ső a
da rab ős be mu ta tó ja volt. vagy ké sőbb a nem ze ti ben Kor nis Hallelujája, a Ka to ná -
ban Spi ró Imposztora.

A tár su lat fej lő dé sé hez egy szí né szi is ko lá ra, egy szín há zi stí lus meg te rem té sé -
hez jó drá mai anyag ra van szük ség. Csak erő sen megírt, ér vé nyes mon da ni va ló jú
da ra bok szín re vi te lé vel le het tár su la tot és szí nészt for mál ni. legalábbis ah hoz a faj -
ta rea lis ta szín ház hoz, amit mi csi ná lunk, jó iro dal mi anyag ra van szük ség. Csak
ilyen től vár ha tó el, hogy meg fej té se, ki bon tá sa, megér le lé se a szí nész ből „elő hív ja”
az imp ro vi zá ciós kész sé get, a te het sé get.
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Fon tos nak tar tom a még be nem mu ta tott ma gyar drá mai ha gyo mány fel ku ta -
tá sát. hi szem, hogy a ma guk ko rá ban a pe ri fé riá ra szo rult írók mű vei kö zött még
va ló di ér té kek lap pan ga nak.

De tu dom, hogy a mai kö zön ség a le he tő leg szo ro sabb kap cso lat ba egy olyan új
ma gyar da rab bal tud ke rül ni, amely je le nünk prob lé máit ír ja meg. vár juk az ilyen
mű vek szü le té sét, ma gam is szí ve sen vá lasz ta nék kö zü lük. De saj nos, az ál ta lam ol -
va sott „új ma gyar” drá mák na gyobb ré sze vagy gyen gén megírt, vagy a mon da ni -
va ló juk nem elég fon tos, vagy ér ző dik raj tuk az a szak mai he ve nyé szett ség, ami kor
az író nem szen ve dett meg anya gá val kel lő kép pen. nem ér zem, hogy bár mi fé le adós -
ság ter hel ne a mai ma gyar drá ma iro da lom mal kap cso lat ban.

Azt sem hi szem, hogy a drá ma írók és a szín há zak vi tá já ban a szín há zak tar toz -
ná nak. In kább úgy lá tom, hogy né ha fe les le ge sen ud va ria sak, sok eset ben el ső vál -
to za to kat vagy váz la to kat is be mu tat nak. ez a kiala kult gya kor lat az írók ön ma guk -
kal szem be ni igé nyes sé gét is csök ken ti.

A kö zön ség nem min dig ve szi ész re, hogy egy fé lig megírt mű vet vagy eset leg csak
egy öt le tet lát – szí né szek el fo gad ha tó előadá sá ban. S mi nél ke vés bé ér zi a né ző becsap -
va ma gát, an nál töb bet árt a rossz da rab a szí né szek nek. A szí nész ki van szol gál tatva
a rosszul megírt sze re pek nek. Ő csak egyet tud, si ker re kell vin nie sze re pét, így az írói
hiá nyos sá go kat leg több ször meg pró bál ja a ma ga esz kö zei vel, gya kor ta a leg be vál tabb,
leg biz ton sá go sabb esz kö zök kel pó tol ni. S még elég té telt is érez, hogy megírat lan sá -
ga da cá ra „el tud ta ad ni” a fi gu rát. S köz ben nem ér ti, hogy szak mai fej lő dé sét mi lyen
mér ték ben vissza ve ti, bel ső íz lés kont roll ját mennyi re ‘aláás sa egy ilyen „sze rep mentés”.

Ke vés jó ma gyar da rab van. ör kény Ist ván utol só kor sza ká nak drá mái sem si ke -
rül tek már annyi ra, mint a ko ráb biak. mégis ör kény ko runk drá ma iro dal má nak leg -
kiemel ke dőbb alak ja.

VI I I. KIS KA MA RA SZÍN HÁ ZAK RA LEN NE SZÜK SÉG

A szín há zi struk tú ra prob lé máit il le tően nem aka rom megis mé tel ni, amit Ba bar czy
lász ló el mon dott2: va ló ban úgy érez zük, hogy – bár nem min den rész le té ben, de –
még min dig a leg jobb az a for ma, amit most is úgy hí vunk, hogy társulat. pil la nat -
nyi lag még job bat, hasz no sab bat nem is me rünk. A tár su la ti lé te zés köl csö nös ér -
dek lő dés re és egy mást tá mo ga tó ma ga tar tás ra épül.

ma gyaror szá gon há rom év ti ze de új tár su lat, a nyír egy há zi és a za lae ger sze gi szín -
ház, va la mint a bu da pes ti Ka to na Jó zsef Szín ház tár su la tán kí vül, nem jött lét re.

A győ ri szín ház ki vé te lé vel még nem épí tet tünk új szín ház épü le tet. most új nagy
szín há zat aka runk épí te ni több mil liár dért. Szük ség van-e nem ze ti Szín ház ra? Biz -
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to san. De ab ban is bi zo nyos va gyok, hogy 1986-ban nem sza bad 800 fő nél na gyobb
szín há zat ter vez ni. meg vál to zott a szín ház és a kö zön ség kap cso la ta, más faj ta, in -
ti mebb szín ját szá si for ma ala kult ki.

Az az ér zé sem, hogy ezt a ter ve zett épü le tet – és itt nem a ter ve ző vel vi tat ko -
zom – a nem zet nem fog ja a ma ga nem ze ti Szín há zá nak te kin te ni. Ah hoz sem nem
elég gé gi gan ti kus, sem nem elég gé ma gya ros, és még jó né hány megál la pí tást mond -
hat nék, ami úgy kez dőd ne, hogy „nem elég gé”. vi szont elég gé sok pénz be ke rül majd.

mi re lett vol na szük ség már húsz-har minc éve? új kis szín há zak ra s a ka ma ra -
szín há zak le vá lasz tá sá ra. Sok kis tár su lat nak kel lett vol na lét re jön nie. Kü lön fé le -
kép pen, de tá mo gat ni kel lett vol na azt, hogy sok fé le kép pen játssza nak. min den hol,
ahol jó gon do lat, ön ma gá ra vál lalt fe le lős ség volt fel fe dez he tő, meg kel lett vol na
pró bál ni jó fel té te le ket te rem te ni a kez de mé nye zé sek ki bon ta koz ta tá sá hoz.

né hány tíz éve már megál lít ha tat lan kul túr há zé pí té si ak ció folyt ma gyaror szá -
gon, s tart a mai na pig is. Köz ben tud juk, hogy a 15 ezer la ko sú vá ro sok vagy köz -
sé gek be zár ják a kul túr há zu kat, mert nincs vagy ke vés a tá mo ga tá si alap: az alap -
el lá tás ra sem ele gen dő a szub ven ció és a be vé tel össze ge. mi azon ban még min dig
ra gasz ko dunk egy ná lunk so ha jól nem mű kö dő im por tált for má hoz.

IX. MENNYI RE FEL KÉ SZÜLT A KRI TI KA?

A szín há zi szak má ban sú lyos be csü let sér tő vá dak hang zot tak el a kri ti ka rész re haj -
lá sá ról. Azt mond ták: X vagy z kri ti kus ki fe je zet ten an nak a sze mély nek, ren de ző -
nek, irány zat nak a „sze ke rét tol ja”. és azt jó sol ták, hogy ezek a szél ka ka sok azt,
amiért most lel ke sed nek, ké sőbb tá mad ni fog ják.

vol tak és van nak ilye nek is. min dig vol tak „iga zo dó” tí pu súak, de van egy má sik
ré teg, amely más faj ta szín há zat igé nyel, és az ál ta lam is fon to sabb nak tar tott szín -
há zi ideál mel lé te szi le a vok sát. Az iga zi kér dés az, hogy mennyi re fel ké szült a kri -
ti ka. ma gya rán: le het, hogy jó ügy mel lé áll, de kér dés, szak mai lag elég gé fel ké szül -
ten te szi-e ezt. Tud-e ösz tön zést ad ni egy tár su lat nak azon túl, hogy meg di csé ri vagy
ép pen ség gel el ma rasz tal ja pro duk cióit.

A kri ti ka fon tos do log: jót és rosszat is te het. Fon tos dön tést hoz pél dául az a kri -
ti kus, aki egy elég gé át nem gon dolt po li ti kai vé le ménnyel szem ben sze mé lyes aláírá -
sá val csat la koz ni mer egy meg győ ző dé se sze rint fon tos gon do lat hoz, jól meg fo gal -
ma zott előadás hoz. ez épp olyan mo rá lis ál lás fog la lás, mint egy szín ház
da rab vá lasz tá sa, kon cep ció ja, előadá sa. nem csak a szín ház csi ná lás, ha nem a kri ti -
ka írás is po li ti kai te vé keny ség.

vissza gon dol va úgy ér zem, ke vés olyan kri ti kus sal ta lál koz tam, aki az el múlt tí -
zegy né hány év alatt je len tő sen be fo lyá sol ta vol na pá lyá mat, il let ve aki iga zán hoz -
zá já rult vol na szak mai fej lő dé sem hez.

mégis pél dák a ke vés re.
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Az érin tet tek ne vé nek el hall ga tá sá val el mon da nék há rom ese tet. Az el ső kri ti ka
egy szá mom ra szak mai lag „élet ve szé lyes” (vagy csak an nak hitt) hely zet ben állt
mel lém, ami kor egy egész tár su lat vé le mé nyé vel szem be sze gül ve ke se rű tra gi ko -
mé dia ként igye kez tem meg ren dez ni Szol no kon egy Shakes peare-ko mé diát, a Téve-
désekvígjátékát. A kri ti kus mél tá nyol ta azt a tö rek vé se met, hogy a szol no ki szín -
ház ban ak kor meg szo kott fe lü le te sebb „víg já té ki” já ték mo dor ral szem ben
össze tet teb ben igye kez tem ki fej te ni a ko mé diát. Al kal ma sint nem is volt tel je sen
iga zam, mert Shakes peare an nál még össze tet tebb író, mint sem hogy eb ben a da -
rab ban min den ki fő leg szen ve dő és ko moly le gyen – de ak kor szá mom ra ez, ab ban
a szi tuá ció ban rend kí vül fon tos volt. Szak mai lag.

A má sik kri ti kus az AthéniTimonról írt egy na gyon ked ve ző kri ti kát. örül tem,
mert megerő sí tett ab ban a hi tem ben, hogy nem va gyok al kal mat lan a pá lyá ra. ne -
he zen ol dó dó al kat va gyok; min den for mát kí vül ről ho zok be a szín ház ba – ta lán
ez az ér tel me és ér té ke an nak, hogy egyál ta lán ren de ző let tem.

A har ma dik kri ti kus a pá lyám egy ké sőb bi sza ka szá ban ag resszí van, szin te el lent -
mon dást nem tű rően ki je len tet te, hogy a Dantonhalála sza kasz ha tárt je lent a pá -
lyá mon. A Boldogtalanok, az AthéniTimon és a Dantonhalála után – jól le het sze -
re ti eze ket az előadá so kat és na gyon fon tos nak tart ja őket – kezd annyi ra egy ne mű vé
vál ni a da rab vá lasz tás irá nya, a stí lus, hogy most már más fe lé kel le ne néz nem. ezek
után jöt tek azok a ren de zé seim, ame lyek a gro teszk, a ko mé dia fe lé haj lot tak: a Ta-
relkinhalálától az el ron tott TroilusésCressidán ke resz tül a Menekülésig ve ze tett
ez a vo nu lat. pró bál koz tam, hogy a vi lá got ne olyan szi go rú szem üve gen át néz zem:
kis sé vi lá go sabb nak, tel je sebb nek, ke re kebb nek lás sam.

Te hát az em lí tett pél dá kat fi gye lem be vé ve: a kri ti kus, ha vé le mé nye hi tel ké pes,
te het sé ge és hi te le van, be le szól hat egy pá lya ala ku lá sá ba is.

el kell is mer ni, hogy a mi szín há zi ge ne rá ciónk kal együtt, te vé keny sé günk vi -
szony la gos ki tel je se dé sé vel egyidőben ala kul tak ki kri ti kus pá lyák, tel je sed tek ki kri -
ti kus kar rie rek is. em lék szem, ami kor kez dő ren de ző vol tam, döb ben ten érez tem,
hogy az ak ko ri nagy kri ti ku sok – ke vés ki vé tel től el te kint ve – az előt tem le vő ge -
ne rá ció szín há zát sze ret ték, a mi szín há zun kat pe dig nem iga zán. most az a fé lel -
mem, hogy a mi ge ne rá ciónk szín há zá nak kiala kul egy kri ti kus gár dá ja, amely ta lán
– mint ahogy jó ma gam is – ke vés bé ér ti a kö vet ke ző ge ne rá ció in dí té kait (a ké pes -
sé gei vel et től még tisz tá ban le het). örül nék, ha na gyobb len ne a „jog foly to nos ság”.
és egy-egy kri ti kus ge ne rá ció íz lés vi lá gá nak idő be li ha tá rai több nem ze dék nyi re tá -
gul hat ná nak.

I I I .  A  RENDEZÉS PEDAGÓGIÁJA

175



X. A REN DE ZÉS BEN A SZE MÉ LYES SÉG CSAK KEL LÔ 
FEL TÖL TÔ DÉS SEL BIZ TO SÍT HA TÓ

A mi szak mánk nak van meg ta nul ha tó ré sze. eb ből azon ban nem le het fon tos és
hasz nos szín há zat. „előál lí ta ni”. Ah hoz több kell: a sze mé lyes ség.

Azt hi szem, én va gyok eb ben az or szág ban az egyik leg ke ve seb bet ren de ző ren -
de ző. és még így is né ha azt ér zem, hogy két ren de zés kö zött na gyobb időt kel lene
ki hagy nom. Ah hoz, hogy va ló ban sze mé lye sen le gye nek köz len dőim. oly kor még a
hosszú nak tet sző idő kü lönb ség is na gyon ke vés. Ke vés ar ra, hogy az éle tem ből annyi
új össze gyűl jön, amennyit es té ről es té re, két-há rom órán át, a kel lő meg fo gal ma -
zás ban, 300–400 em ber nek el tud jak majd mon dat ni.

pá lyám úgy ala kult, hogy túl gyor san szín ház ve ze tőt csi nál tak be lő lem. Szín há -
zi mun káim el ső sza ka szá ban a gyer mek ko ro mat, a csa lá do mat, szár ma zá so mat
pró bál tam ki fe jez ni, meg je le ní te ni ren de zé seim ben. Te hát olyan iro dal mi mű ve ket,
szín pa di szö ve ge ket igye kez tem ta lál ni, ame lyek ben ad di gi élet anya gom moz za na -
tait, sze mé lyes él mé nyei met vagy átélt hely ze tei met felis mer het tem.

hosszabb idő után azon ban az lett a vissza té rő gon do la tom, hogy most már egy
ki csit meg kel le ne áll nom, vagy más irányt kel le ne ven ni. el kel le ne kez de nem ön -
ma gam mal fog lal koz ni, el kel le ne kez de nem nem csak szín há zi hely ze tek ben gon -
dol koz ni; más hely ze te ket, más em be re ket kel le ne megis mer ni, és ta lán ké sőbb, fel -
töl tőd ve, újabb vágy tá mad na ben nem, hogy az új él mé nye ket is mét má sok kal is
megosszam.

A ren de zés szak ma, de hogy ha „csak” szak ma ként ke zel jük s bel ső in dí té kaink -
tól füg get le nül, szá munk ra kö zöm bös felada tok megol dá sá ra hasz nál juk, te hát nem
te kint jük sze mé lyi sé günk ré szé nek – mes ter sé günk, hi va tá sunk leg lé nye gét ve szít -
jük vagy árul juk el.
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NÁ NAY IST VÁN BE SZÉL GE TÉ SE
SZÉ KELY GÁ BOR

SZÍ NÉ SZEI VEL ÉS TER VE ZÔI VEL1

ho gyan lát ják ma Szé kely Gá bort a ren de zőt, a pe da gó gust és az em bert azok a szí -
né szek és ter ve zők, akik a kez det kez de té től, a szol no ki szín ház csi ná lás évei től
együtt dol goz tak ve le, meg azok, akik ké sőbb, a nem ze ti Szín ház ban, majd a Katona
Jó zsef Szín ház ban?

CSO MÓS MA RI

Amíg Szol nok ra nem szer ződ tem, alig is mer tem, pe dig együtt jár tam ve le a fő is ko -
lá ra. zsám bé ki ra, Ba bar czy ra, Dá niel Fe ri re job ban em lék szem, mint rá. veszp rém -
ből – ahol fő leg ze nés da ra bok fiatal lány sze re peit ját szot tam – Ra dó vi li bá csi át -
hí vott Kecs ke mét re a Liliom Ju li ká já ra. mi vel azt vé gül la ti no vits mel lett mo ór
ma rian na ala kí tot ta, ott sem tud tam ki tör ni a sze rep ska tu lyám ból, bár pél dául
Ruszt tal az Adáshibában dol goz tam. Ko ós ol ga biz ta tá sá ra men tem át Szol nok ra.

Az el ső felada tom a Mayában a szub rett. el ke se red tem. Re ni tens ked tem. „ha Kiss
ma nyi nak nem de ro gált eléne kel ni a Van,neki,mijevannekit, ak kor ne ked se de -
ro gál jon – mond ta a ze nés da ra bok ren de ző je, Bor Jós ka. vé gül Szom ba thy Gyu szi -
val nagy si ke rünk volt. Az tán jött hor váth Je nő, aki nél Gyur kó lász ló Szerelmem,
Elektrájá nak cím sze re pét ját szot tam. Je nőt ra jong va sze ret tem. Ilye ne ket mon dott:
„ez a sok hü lye szí nész nő mind azt hi szi, ha beáll kö zép re, ak kor fon tos lesz. Tudják
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meg, az lesz fon tos, aki ről én azt mon dom, hogy fon tos, és azt is, hogy ho va áll jon.”
ezek máig meg ma rad tak ben nem.

Az is, amit ne kem mon dott, egyút tal meg is ijesz tett, hogy min dig szük sé gem
lesz ren de ző re. Ak kor is, ha jó az a ren de ző, ak kor is, ha rossz. Ké sőbb azért ki tudtam
vá lasz ta ni, hogy ki re ér de mes fi gyel ni. Töb bek kö zött Szé kely re, aki élet re szóló
nyomot ké pes az em ber ben hagy ni. pél dául ami kor hor váth Je nő Éjjelimenedék-
hely-ren de zé sé nek egyik es ti pró bá já ra, amit Je nő nél kül kezd tünk el, be top pant, és
kér te, mu tas suk meg a je le ne tet, amellyel fog lal ko zunk. vaj da la ci val sze re pel ni
kezd tünk, fi tog tat tuk, hogy mennyi re megy ez ne künk. Szé kely ké sőbb be val lot ta,
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hogy ma gá ban jót mu la tott raj tunk, de ak kor annyit szólt: „Igen, igen, lát tam két elég
jó szí nészt, de hogy a je le net mi ről szól, ar ról fo gal ma tok sincs. Ki csit szégyellem ma -
gam, mert en nél va la mi vel alá za to sab ban kell egy szí nész nek meg mu tat nia magát.”

el ső sze re pe met Csur ka Szájhősé ben kap tam tő le. Csur ka azt mond ta, nem is
tud ta, hogy mi lyen jó sze re pet írt. Ak kor még nem vol tam ilyen di csé ret hez hoz zá -
szok va. Szé kely bez zeg nem di csért – most már ta lán in kább –, az ér té ke lé se ken
csak az mond ja el, hogy mi a hi ba.

A kö vet ke ző kö zös da ra bunk, a DandinGyörgy ol va só pró bá ja után üvölt ve jöttünk
ki, hogy mi cso da fan tasz ti kus a da rab. Szé kely nél az ol va só pró ba na gyon fon tos.
ott már min dig megérez tem az agyá ban va la mi ze nét. nem azt, hogy mi re gon dol,
ha nem hogy mit sze ret ne majd hal la ni. A pró bá kon Szé kely nek be nem áll a szá ja,
hi he tet len so kat ma gya ráz. Ar ra nem em lék szem, hogy kü lön be szélt vol na a sze -
re pem ről, vagy ar ról, hogy mi ről szól, azt az em ber nek tud nia kell. A szi tuá ciót fej -
tet te ki. Ak kor mond ta elő ször va la mi re, hogy jó, ha kö ze lí tett ah hoz, ami ről tud -
tam, hogy hal la ni sze ret né, de még nem tud tam meg csi nál ni. Ő azon ban ar ra fe lé
vitt, s ak kor én is megérez tem: ez az. elő for dult, hogy rög tön rá ha rap tam va la mi -
re, be men tem, meg csi nál tam, és tud tam, ez jó. nem fo gad ta el. Az el ső pil la nat tól
vé gig csi nál tat ta ve lem az egész fo lya ma tot, min den ki té rő vel, bo nyo da lom mal, téve -
dés sel együtt, amíg visszaér tem oda, ami már a kez det ben meg volt. mert nem lehet
könnyen el jut ni a cé lig, az utat vé gig kell jár ni, és meg kell szen ved ni – val lot ta.

Azt hi szem, elég in tel li gens vol tam, hogy az inst ruk cióit megért sem, nem kel lett
min dent a szám ba rág ni. De a Dandinben szin te min den pil la nat ban azt csi nál tam,
amit mon dott. er re rá is kény sze rí tett. Ka lo dá ba zárt. Rá jött, hogy nem sze re tem
a kel lé ke ket, nem tu dok bán ni ve lük. za var nak. Ki ta lált egy olyan két-há rom per ces
je le ne tet, amely ben part ne rem mel, Szom ba thy Gyu szi val ze né re kel lett fel-a lá ro -
han nunk, lét rá ra fel, lét rá ról le, kút hoz, on nan a szo bá ba be és ki, s mindeköz ben
ti zen hét kel lék for dult meg a ke zem ben. Azt hit tem, ott ha lok meg. Szí nes ce ru zá -
val raj zol tam be a pél dá nyom ba az uta kat, s ami kor si ke rült, mi cso da bol dog ság
volt! Fer ge te ges je le net lett, nyílt szí ni tap sot kap tunk. most sem va gyok túl sá go -
san jó ban a kel lé kek kel, mert iz gu lós va gyok.

Bár kez det ben na gyo kat rö hög csél tünk, a DandinGyörgyből vé gül ke se rű előadás
lett. Az tán kö vet ke zett a Háromnővér. A dísz let csu pa füg göny ből állt. Azt, hogy a
füg gönnyel tán co lok, én ta lál tam ki, amiért nagy di csé re tet kap tam. ez nem mond
el lent an nak, hogy per sze en gem is gyö tört, de ez a Szé kely-gyöt rés – no ha le het,
hogy ott hon sír do gál tam vagy ká rom kod tam – olyan volt, mint a Liliomban a po -
fon: nem fájt. nem alá zott meg, ha nem azt mond ta, hogy nem jó, de néz zük meg,
ho gyan le het jobb. eh hez min dig adott fo gó dzót. nem min dig tud tam, hogy mi vel
elé ge det len, in kább érez tem. pél dául el ső re el len kez tem, hogy miért ül jek le, és
miért épp oda, aho va mond ta. Ilyen kor mász kál ni kezd tem a szín pa don, kö röz tem,
és vé gül mégis oda ül tem le, aho va az inst ruk ció szólt. elein te bosszan tott, hogy
min dig ne ki van iga za, de idő vel mindezt el fo gad tam. Szé kely olyan ta nár volt, aki
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nem csak az ábé cét ta nít ja meg, ha nem azt is, ho gyan kell két vo na lat húz ni, ame -
lyek kö zé a be tű ket kell be raj zol ni.

A Kulcskeresőkben a fe le sé get, nellyt ját szot tam. Az nem úgy si ke rült, ahogy sze -
ret tük vol na. na gyon kö zel volt a ki rob ba nó si ke rű Macskajátékhoz, s egy újabb ör -
kény-ős be mu ta tó nagy ter het je len tett ne ki is, a szí né szek nek is. Az egyik előadá -
son Gá bor nak kel lett beug ra nia az egyik sze rep be, s ő, aki még a szí né szek nek
elő ját sza ni sem na gyon szo kott, ha lott sá pad tan lé pett szín pad ra.

A leg na gyobb ki hí vást ne kem a Boldogtalanok Ró zá ja je len tet te, amit négy év vel
ké sőbb a Ka to na Jó zsef Szín ház ban is el ját szot tam. (mi vel a da rab ból té vé já ték is
ké szült, il let ve a Rad nó ti Szín ház ban vil mos any ját is ala kí tot tam, már négy szer ta -
lál koz tam a mű vel.) Ami kor a da ra bot elő ször elol vas tuk, je ges ré mü let fo gott el,
mert el kép zel ni sem tud tam, hogy le het ezt a sze re pet el ját sza ni. ezen a da ra bon
van mit gon dol kod ni, az em be ri tar tá son és össze ro gyá son. hal lat la nul ti tok za tos
mű, amely éle tem mé lyen gyö ke re ző ré sze lett. Szé kellyel a Iv. fel vo nást ugyanúgy,
mint a töb bit, pil la nat ról pil la nat ra szám ta lan szor vé gigele mez tük, még sem tud -
tuk iga zán megol da ni. hogy miért, azt rá fog tam Füst mi lán ra.

A két előadás egy más ra ko pí ro zó dik ben nem. A Ka to ná ban úgy kel lett pró bál -
nom, mint ha sem mit sem tud nék a da rab ról. más em be rek sze mé be néz tem és más
dol gok jöt tek elő be lő lem, mint az el ső al ka lom mal. Az egyik ben pi róth Gyu la, a má -
sik ban Sin kó lász ló volt a part ne rem, húber vil mos. Két na gyon kü lön bö ző em ber
és szí nész. pi róth is elég ti tok za tos volt, de a sze re pet el ső sor ban fi zi ka i lag pré sel -
te ki ma gá ból. na gyon erős sze mé lyi ség volt. la ci vil mo sát in kább „a bü dös élet ben
nem fo god meg tud ni, hogy mit gon do lok” ma ga tar tás jel le mez te. Azt érez tem, hogy
ez a vil mos min den pil la nat ban ki sik lik elő lem, lo hol tam utá na a szó leg szo ro sabb
ér tel mé ben, hogy va la mit nyi to gas sak ben ne, de nem hagy ta.

Sza ba dos zsu zsi is, Szir tes ági is fan tasz ti kus ját szó társ volt. em lék szem egy fu -
ra ski zof rén hely zet re: Sza ba dos ter he sen ala kí tot ta vil mát, s ami kor erő seb ben
meg szo rí tot tam, rám szólt. én, a szí nész nő bo csá na tot kér tem, de Ró za ezt biz to -
san nem tet te vol na meg.

Ko ós ol ga is nagy sze rű volt Szol no kon az anya sze re pé ben, de Gob bi hi he tet len
él mény ként ma radt meg ben nem. ha rá gon do lok, el sí rom ma gam. Fan tasz ti ku san
érez te ezt a sze re pet, ha lá lo san fon tos volt ne ki min den ap ró ság, kel lék, a ka lap ja,
a csip  ke gal lér ja. So ha nem fo gom el fe lej te ni, ahogy jött be fe lé. Ki je len tet te, hogy ezt
a tő mon da tok ból, külön ál ló sza vak ból épü lő dia ló gust kép te len meg ta nul ni. Fel ren -
delt a la ká sá ra, hogy anyu kám, ad dig fo god ve lem mon da ni a szö ve get, amíg meg nem
ta nu lom. S ott ül tem hil dá val na po kon ke resz tül. miu tán meg ta nul ta, már imád ta.

A Boldogtalanok han gu la ta volt fan tasz ti kus, a fé nyek, a te tő. Az olyan tár gyak,
ame lyek a szí nész szá má ra töb bet je len te nek pusz ta tárgy nál vagy kel lék nél. állt a
szo bá ban pél dául egy na gyon ré gi, már re pe de ző, fes tett kék pil lan gók kal dí szí tett
mos dó tál. hoz tam egy kor só vi zet, és be leön töt tem. Szin te élet re kel tek a víz től el -
sö té tü lő pil lan gók. Re pül je tek, mond tam ma gam ban, mie lőtt meg for dul tam vol na.
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vagy Gá bor azt mond ta, hogy ami kor pa kolsz a szek rény ben, lesz ott egy por ce lán
fe jű ba ba. S ez az alig hasz nált ba ba össze nőtt ve lem és a sze rep pel. Ami kor a Má-
linénit ját szot tam, kér tem, hogy ke rít se nek ne kem egy ilyen ba bát, mert, úgy lát -
szik, ná lam Füst mi lán hoz tar to zik egy ilyen ba ba. Ak kor is, ha nem ját szott, csak
le volt té ve.

A nem ze ti Szín ház ban két ren de zé sé ben sze re pel tem. A TroilusésCressidában
Bal kay Gé zát, a Dantonhalálában Cser hal mit kap tam part ner nek. mind ket tő jük kel
na gyon jó volt ját sza ni, de a Troilusra nem jó szív vel em lék szem, a Dantonra an nál
in kább. A ré gi nem ze ti sek kel kü lö nö sebb súr ló dá som nem volt. Őze la jost és Agár -
dy Gá bort vi szont na gyon sze ret tem. egy szer tör tént, hogy Szé kely ál ta lam akart
va la mit meg mu tat ni a töb biek nek. há rom ne gyed ket tő kor már min den ki be volt
sóz va, men ni akart ebé del ni, rá dió ba, szink ron ba. Az utol só je le ne tet pró bál tuk. Fél -
re hú zott. „nézz kö rül – szólt –, min den ki el akar men ni. Tíz per cig még el hú zom
az időt, ak kor in dulj el a szín ház va la me lyik pont já ról, ro han jál össze- vissza a szín -
pa don, a né ző tér re, bár ho va, csak öt per cen ke resz tül ro hanj, és 143-szor mondd
el, hogy él jen a ki rály!” Azt akar ta meg mu tat ni, hogy öt perc is fon tos, mert ezalatt
bár mit meg le het csi nál ni. és va ló ban, meg szü le tett a je le net. Jól esett, hogy ezt ve -
lem de monst rál ta. Azt per sze nem tu dom, hogy ki ér tet te meg a szán dé kát.

A Ka to na Jó zsef szín há zi évei met ter mé sze te sen a Boldogtalanok ha tá roz ta meg,
de a Menekülést is imád tam, a Catullusban pe dig hal lat la nul iz gal mas fi gu rát játsz -
hat tam. Szé kely rá szok ta tott a dol gok egy idő ben va ló bo nyo lult sá gá ra, a szí né szet -
nek olyan össze tett meg fo gal ma zá sá ra, ahogy pél dául a Catullus vé gén sír va rö hö -
günk má té Gá bor ral.

Azon az utol só tár su la ti ülé sen, ame lyen zsám bé ki vel ket ten ül tek a szín pa don,
és Szé kely felállt, a mel let tem lé vő papp zo li nak oda súg tam: le mond. nem tu dom,
miért hagy ta ab ba. mint ma gánem ber annyi ra sze mér mes, hogy azóta sem mer tem
meg kér dez ni tő le.

Az ma gá tól ér te tő dő volt, hogy át men jek az új Szín ház ba. Az Ivanovot, amely -
ben ná la ját szot tam, kez det ben nem sze ret tem, de az tán meg sze ret tet te ve lem. Az
ot ta ni utol só ren de zé sé ben, Azálszentekösszeesküvésében is mét kap tam tő le sze -
re pet, Ar man de Bé jart-t ját szot tam vol na. Az tán megint ab ba hagy ta.

A ta nít vá nyai val töb bet dol goz tam. Ben ne vol tam pél dául har gi tai Iván vizs ga -
előadá sá ban, a Homburghercegében, de hoz zám iga zán kö zel no vák esz ter ke rült.
Jó ve le pró bál ni, megért jük egy mást, s ezt olyan si ke res előadá sok is bi zo nyít ják,
mint a vizs ga előadá sa, az Üdlakvagy a Vérnász, il let ve ké sőbb, Ta ta bá nyán a Szere-
lem. ve le máig szo ros ba rá ti kap cso lat fűz össze. Ter mé sze te sen más ként ren dez -
nek, mint Szé kely, de hoz záál lá suk ban, inst ruk cióik ban ál lan dóan fel le het is mer ni
a mes te rü ket. lá tom, mennyi re ra gasz kod nak Szé kely hez, de azt is, hogy ő, a ma -
ga sze mér mes mód ján, szin te gye re kei ként sze re ti őket.

nem könnyű Szé kely ről be szél ni. Az iga zi mély dol go kat ne héz el mon da ni, mert
vagy fáj dal ma sak, vagy csak két em ber re tar toz nak. Azt hi szem, ren de zé sei nek jó

I I I .  A  RENDEZÉS PEDAGÓGIÁJA

181



ala nya le het tem. Be lül pon to san érez tem, hogy mit akar, az tán egy idő után, ami -
kor a sze rep for má lás ban már el ju tot tam va la med dig, in tel lek tuá li san is olyan lett,
ami lyet ő ki gon dolt vagy sze re tett vol na.

Szé kely től min de nekelőtt azt le he tett meg ta nul ni, hogy egy úton kö nyör te le nül
vé gig kell men ni. zsám bé ki egy-egy ta lá ló meg jegy zés sel se gít. A Csirkefejben pél -
dául csak annyit mon dott, hogy ha jolj be le a ku ká ba, de hogy miért és ott benn mit
ke re sek, azt már ne kem kel lett ki ta lál nom. há zi felada tot adott: gon dold vé gig ott -
hon! Szé kellyel ezt a hely ze tet be szél get ve le he tett vol na megol da ni.

hoz zá fog ha tót nem is me rek. Szá mom ra – de nem csak ne kem – eta lon volt. nincs
kü lönb ség ab ban, amit mond és amit tesz. még vé let le nül sem kap tam raj ta ha zug -
sá gon, ami eb ben a szak má ban nem ál ta lá nos. Az per sze más, ha a pró ba mun ká -
ban az, amit teg nap mon dott, nem egye zett az zal, amit ma mond. hisz épp ez a lé -
nyeg: kezd jük elöl ről, men jünk ne ki még egy szer. Gon dol ko dá sát és szem lé le tét
va ló szí nű leg meg ha tá roz za, hogy na gyon sze re ti az épí té sze tet, bo lon dul az ola szo -
kért. hun cut sá gok, át ve ré sek ná la el kép zel he tet le nek. Jól tud ja, hogy a vi lág ban van
gyöt re lem, fáj da lom, ha zug ság, át ve rés, de van rö hö gés is. min dent tud, s ezt a min -
dent ab ba te szi be le, ami ről be szél ni akar. nem lo csog. hi he tet len pa li.

PAPP ZOL TÁN

hat évet már el töl töt tem a Dé ry né Szín ház ban, ami kor 1969 ta va szán fel hí vott
Be ré nyi Gá bor, hogy sze ret ne Szol nok ra szer ződ tet ni. Ak kor fe dez te fel Szé kely
Gábort is, te hát egy szer re kezd tük ot ta ni pá lya fu tá sun kat. De a vi lág ra is egy év -
ben jöt tünk, ő négy hó nap pal fiata labb ná lam, nyil ván ez is hoz zá já rult ah hoz,
hogy igen ha mar kí ván csiak let tünk egy más ra. Ta lán az is össze köt ben nün ket,
hogy a szo ro san vett szak mán kon túl más kö zös ér dek lő dé si kö rünk is van az iro -
da lom tól a kép ző mű vé sze tig. Alig volt olyan pro duk ció ja, amely ben ne let tem vol -
na ben ne.

A pá lya kez dő Szé kely Gá bor rend kí vü li igé nyes sé ge a szak mán be lül so ka kat fel -
há bo rí tott. mun ka idő ben, és azon kí vül is, több mun kát kö ve telt, mint ami hez ko -
ráb ban a szí né szek és a mun ka tár saik hoz zá szok tak. A het ve nes évek ele jén még
szi go rúan rög zít ve volt, hogy pró ba na pon ta leg fel jebb négy óra idő tar tam ban, 10-
től 2-ig tart ha tó, et től csak rend kí vü li eset ben le het el tér ni és a pró ba időt ma xi -
mum 5 perc cel túl lép ni. Az előadá sok kez dé si idő pont ját is meg szab ták, mint ahogy
azt is, hogy csak há rom öl tö zé ses fő pró bá ra van mód. nem is mer tük a főp ró ba he -
tet, és pró ba miatt nem ma radt el es ti előadás. ezt a gya kor la tot a het ve nes évek
el ső fe lé ben Ka pos vá ron és Szol no kon rúg ták fel.

Gá bor ki ter jesz tet te a mun ka időt, s ad dig pró bált, amíg be nem fe jez tük az az -
nap ra ki je lölt pen zu mot, mond ván: „Szel le mi leg most va gyunk együtt, te hát ad dig
dol goz zunk, amíg ez a hő fok meg van.” Gyak ran dél után 3–4 óráig vagy még to vább
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szín pa don vol tunk, az tán egy gyors és ké sői ebéd után már öl töz het tünk is az es ti
előadás ra. Több órás meg be szé lé se ket tar tott, ame lyek az es ti pró bák után akár haj -
na lig is el tar tot tak. elő for dult, hogy hold fény ben ül tünk az igaz ga tói iro dá ban, s
mi, szí né szek, mi ta ga dás, el-el bó bis kol tunk, de ő csak mond ta-mond ta, hogy mi
min den nem jó. Ter mé sze te sen a szak szer ve ze ti ve ze tők, a szí né szek lá zad tak el le -
ne, sze re pet ad tak vissza, aj tót csap kod tak, és jó pár év nek kel lett el tel nie, míg a
tár su lat megad ta ma gát. ez a konflik tus is mét kiéle ző dött, ami kor 1978-ban megér -
kez tünk a nem ze ti Szín ház ba, ahol ez a vál to zás még nem kö vet ke zett be.

A túl ter he lés azon ban nem szimp la mun ka má niá ból eredt, en nek mű vé szi okai
vol tak. úgy tűnt, Szé kely nek az az el ve, hogy a ha lá lo san fá radt szí nész ben egy szer
csak föliz zik az ala kí tá sa lé nye gét meg kö ze lí tő láng, és a sok mun ká val ezt az ál la -
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po tot kell elér ni. volt, aki ezért ke gyet len nek, gyil kos nak, sőt, fa sisz tá nak is ti tu lál -
ta. én a Háromnővérben azért játsz hat tam el Tu zen ba chot, mert a sze rep re hí vott
Tí már Bé la, a ma dách Szín ház ak kor már nép sze rű szí né sze egy pró bán dü höng ve
fel mon dott, ugyanis nem bír ta a Szé kely-fé le tem pót és mun ka in ten zi tást. Ak kor
még az együt tes a szí nész nek adott iga zat, és na po kig szin te si rat ta az el tá vo zott
sztárt. De az előadás vé gül or szá gos si kert ara tott, a nem ze ti ben is ját szot tuk.

Szé kely ről so kan azt mond ták, hogy csont vá zig le té pi a húst a szí nész ről, s er re
a csont váz ra szé pen fel pa kol ja a sze re pet. ez in tim és bi zal mi kö ze get igé nyel. egy -
szer meg ke res te egy fiatal új ság író nő, aki sze ret te vol na vé gig néz ni a pró bá kat, s
ír ni ró luk. Szé kely fi no man, de ha tá ro zot tan ér té sé re ad ta, hogy a pró ba nem ar ra
va ló, hogy va la ki kí vül ről né ze ges se, mert itt a ren de ző és a szí né szek egy más előtt
lel ki leg le mez te le ned nek, s ez az ál la pot a gőz für dői mez te len ség nél is ke gyet le -
nebb és tel je sebb mez te len ség.

egy hét tel a be mu ta tó előtt gyak ran ki je len tet te, hogy nem va gyunk ké szen, na -
gyon so kat kell még dol goz nunk, s el ha lasz tot ta a pre miert. Az tán az iszo nyú haj -
tás után vé gül csak elér ke zett az utol só öt nap, ami kor Gá bor csen de sen és mo so -
lyog va kö zöl te: „Gye re kek, mos tan tól már nem tu dok sem mit sem csi nál ni, nem is
aka rok. ve gyé tek át a szín pa dot, és kezd je tek örül ni, le gye tek bol do gok, él vez zé -
tek, amit csi nál tunk. nem szó lok be le.” ez a bölcs em ber, mint egy pszi chiá ter, tud -
ta, hogy me lyik az a pil la nat, ami kor a hü velyk szo rí tót el kell ha jí ta ni. és at tól kezd -
ve fel rob bant az előadás.

A Boldogtalanokat Szol no kon úgy kezd tük, hogy több mint há rom hé tig nem áll -
tunk fel az asz tal tól. ele mez tünk. min den mon da tot ízek re szed tünk szét. én az or -
vost ját szot tam, aki be lép ve húber vil mos hoz, csak annyit mond: „Szer vusz”. eh -
hez az egy szó hoz kér dé sek özö nét kap tam: dél előtt van vagy dél után? Gya log jöt tél,
vagy volt már ak kor vil la mos? eset leg lo vas ko csi, il let ve fiáker ho zott? hon nan jössz?
Ren del tél ma már? mi lyen be te geid vol tak? mennyi re vagy fá radt? vagy ide ges?
Ahogy egy jó pszi chiá ter nél nem ve szed ész re, hogy ő fo gal maz tat ja meg ve led, ami -
re kí ván csi, Szé kely is az elem zé sek kor úgy be szél get – ter mé sze te sen ő be szél töb -
bet –, hogy azt ér zed: egy esz me cse re egyen ran gú ré sze se vagy. Ké sőbb ez a hosszú
elem ző sza kasz rö vi dült, majd el ma radt, mert a nem ze ti ben és a Ka to ná ban er re
már nem volt mód.

So ha sen kit nem di csért. úgy let tünk ne vel ve, hogy amit csi ná lunk, az ke vés. ne -
kem a Boldogtalanok pró bá ján egy szer haj na li ket tő kor a meg be szé lé sen mond ta:
„zo li, meg kér dő je le zem, hogy miért vagy a pá lyán.” Szin te tel je sít he tet len kö ve tel -
mé nyek kel ost ro molt min ket. Az AthéniTimonban Fla vi ust, Ti mon szol gá ját ját szot -
tam. Az egyik je le ne tet vé gig kel lett sír nom. A szín pa di sí rás nak meg van a mes ter -
ség be li trükk je, ugyanis a sí rás is, a ne ve tés is a re kesz izom gyors és arit mi kus
moz gá sán ala pul. De ez az izom moz gás egy idő után oxi gén hiányt okoz a szer ve -
zet ben, így az agy ban is, ami től szél ső sé ges eset ben szé dü lés, sőt áju lás is be kö vet -
kez het. Órá kon át is mé tel tet te a je le ne tet, s már a tűr he tő ség ha tá rán is túl vol tam,
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ami kor még min dig azt haj to gat ta: „zo li, ne imi táld a sí rást!. mindegy, hogy mi re
gon dolsz, de iga zá ból sírj!”

A pró bá kon a szí nészt so káig nem en ged te sze rep ből be szél ni. ha in dult vol na
egy mo no lóg, Szé kely azon nal leál lí tot ta, s el kezd te mon da ni: „va ló szí nű leg itt ar -
ra gon dol, hogy…” nem vi sel te el, ha a szí nész rosszul hang sú lyo zott egy mon da -
tot. Azt val lot ta, hogy a szí nész csak ak kor mer jen vé gig mon da ni egy szö ve get, ha
már min den ki mon dan dó mon da ta mö gött ezer tar tal mi hát tér mon dat áll. Az is -
mét lé sek kel hoz ta lét re a szí nész bel ső ál la po tát, az őszin te sé gét. Ami kor a szí nész -
ben nő ni kezd a meg fo gal ma zás vá gya, Szé kely még be le nyúl a szö veg mon dá sá ba,
és egé szen ad dig sró fol ja a szí nész ideg rend sze rét, míg az ma gá ban már azt kí ván -
ja: ro had jál meg, Szé kely Gá bor, de en gedd vég re el mon da nom! ek kor azon ban már
úgy szó lal meg, ahogy Szé kely kí ván ja.

min den szol no ki ren de zé sé nél el mond ta: „A szí nész sze re ti a ha tás szü ne tet, de
ért sé tek meg, ki csik va gyunk még ah hoz, hogy a szín pa don egy pil la nat nyi csen det
mer jünk tar ta ni. Ta lán majd egy szer!” ezért ná lunk szám űz ve lett a csend, a szü -
net. egy kri ti kus úgy fo gal ma zott ró lunk: a gép pus ka szá jú szol no ki szí né szek.

Gyak ran szó vá tet ték, hogy a Szé kely-e lőadá sok ban min den ki kiabál. nem olyan
ré gen meg néz tem a Coriolanus té vé fel vé te lét. ez már a Ka to na egyik kiemel ke dő
pro duk ció ja volt. most, sok év után va la hogy ma gam is úgy érez tem, hogy ta lán túl
sok a nagy ere jű in du lat. min dig fönt, csak fönt, et től csak nem egy sí kú vá vá lik az
előadás. e mö gött az hú zó dik meg, hogy Szé kely dra ma tur giai alap ál lá sa sze rint egy
jól megírt szín mű ben nin cse nek hét köz na pi per cek, csak csúcs pil la na tok van nak.
Az te hát nem lé te zik, hogy va la kik csak úgy, tét nél kül be szél ges se nek, va la me lyik
sze rep lő nek min dig éle te egyik csúcs pil la na ta zaj lik. Szé kelyt a szín ház ban ezek a
nagy hely ze tek ér dek lik. A so ro za tos csúcs pil la na tok azon ban gyak ran hang erő be -
li dif fe ren ciá lat lan sá got is ered mé nyez het nek.

Szé kely legalább hat évig rend sze re sen és fo lya ma to san ol vas egy da ra bot, mielőtt
el dön ti, hogy meg ren de zi. min den mon da tát be tű ről be tű re vé gigele mez te és tudja.

ezt a men ta li tást hoz ta Bu da pest re is, de a nem ze ti ben en nek ez red ré szét sem
le he tett meg va ló sí ta ni. Ami kor elő ször in vi tál ták pest re zsám bé kit és Szé kelyt, ők
egy kis stú dió szín há zat sze ret tek vol na a fő vá ros ban, ahol né hány szí né szük kel dol -
goz hat nak. Gá bor ne kem is me sélt ezek ről az ál mok ról. Sem mi re nem jut majd
pénz, de lesz egy épü le tünk, amely ben a dísz let fes tés től a kel lé ke zé sen át a jegy sze -
dé sig min dent mi csi ná lunk. én, mint „po li hisz tor”, fel vil la nyo zód tam, de az tán nem
ez a ter vük vált va ló ra, ha nem men tek a nem ze ti Szín ház ba.

Be lé pé sük tel je sen fel ka var ta a szak mát. min de nekelőtt a ré giek és újak
összeeresz té se vál tott ki he ves el len ke zést. né gyen jöt tünk Szol nok ról (pi róth Gyu -
la, lá zár Ka ti, Cso mós ma ri meg én), és öten (mol nár pi ros ka, po gány Ju dit, Kol tai
Ró bert, vaj da lász ló, he lyey lász ló) Ka pos vár ról, plusz har ma dik ren de ző ként As -
cher. A FilmSzínházMuzsikában Őkkilencen cím mel fény ké pes cikk so ro zat je lent
meg ró lunk, a nem ze ti új szí né szei ről, mi köz ben a ré giek ar ra ké szül tek, hogy min -
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ket megöl nek, s nem en ge dik, hogy nyik ha jok ug rál tas sák őket. nyá ron a rá dió pa -
go dá já ban hal lot tam egy má sik asz tal nál ülő, leen dő kol lé gá tól: „ezek fog ják ne kem
meg ta ní ta ni, hogy mi a szí né szet, ezek a szar jan kók, ezek a sen kik?” elő for dult,
hogy a szín ház fo lyo só ján le köp tek. Ami kor be lép tem ab ba az öl tö ző be, amit ki je -
löl tek szá mom ra, és kö szön tem és be mu tat koz tam, két kol lé ga ki ment, és má sik
öl tö zőt kért ma gá nak.

Az el ső da rab a Dantonhalála volt Kál lai Fe renc cel és Kál mán Györggyel. A Dan-
tonban éle te csúcs for má já ban lé vő Kál lai a pró bák so rán legalább há rom szor mon -
dott fel. mi köz ben Szé kely be szélt hoz zá, szö veg köny vét a szín pad ra vág ta, és fel -
ro hant az igaz ga tói tit kár ság ra, hogy ő ezt nem csi nál ja to vább. Szé kely hi he tet len
tü re lem mel és nyu ga lom mal ment to vább az út ján. nem ér tet tem, hogy le het ennyi
fe szült sé get ki bír ni. Az egyik pró bán oda szólt az ügye lő nek, hogy kér ne egy po hár
vi zet, mi re az ki lé pett a pult ja mö gül, és a szín pad szé lé ről kiok tat ta: „eb ben a szín -
ház ban nem szo kás a pró bán in ni, majd szü net ben tes sék a bü fé ben üdí tőt vá sá rol -
ni.” Ő rez ze nés te len arc cal foly tat ta a pró bát. Iszo nya tos el lenál lás ban dol goz tunk,
ami azért las san tö re dez ni kez dett.

1982-ben az tán min den meg vál to zott: Szé kely és zsám bé ki le he tő sé get ka pott
ar ra, hogy sok évi ál mo do zás után sa ját szín há zat ve zes sen. A fő is ko lán egy év fo lya -
mon jár tak, ott ala kult ki sok min den ben azo nos gon dol ko dá suk és ter mé sze te sen
ba rát sá guk is. már dip lo má zá suk kor meg fo gal ma zó dott ben nük, hogy a po ros ma -
gyar szín ház el le né ben a leg jobb szín há zat fog ják lét re hoz ni. ez az el szá nás mind -
ket te jük ben ki tar tott, s kü lön-kü lön töb bé-ke vés bé meg is va ló sult. most előt tük
állt a nagy ki hí vás: mi re ké pe sek kö zö sen.

Két du dás mű kö dött egy csár dá ban, de so ha nem érez tük, hogy len ne kö zöt tük
va la mi fé le ver sen gés. Ren de zői stí lu suk ban na gyon kü lön böz tek. zsám bé ki ren de -
zé sei leg több ször könnye deb bek, sár mo sab bak vol tak.

Kon cep cio ná lis kü lönb ség is volt kö zöt tük: zsám bé ki nak fon tos volt a kül föl di
meg mu tat ko zás, Szé kely in kább a fo lya ma tos ha zai je len lé tet tar tot ta el sőd le ges -
nek. Ami kor ki lenc vég zős nö ven dé kü ket (a Söp tei And rea-, Stohl And rás-, Ka szás
Ger gő-osz tályt) egy szer re szer ződ tet ték, Szé kely azt sze ret te vol na, hogy a fiata lok
ráz zák fel a si ke rek be ki csit be le ké nyel me se dő, el fá ra dó ré gie ket, míg zsám bé ki azt
dí jaz ta, hogy a fiata lok mi lyen jól beil lesz ked tek a ré giek tár su la tá ba.

1989-ben az tán be kö vet ke zett a sza ka dás. Az évad zá ró tár su la ti ülé sen az igaz -
ga tói össze fog la lót kö ve tően Szé kely la ko ni kus rö vid sé gű be je len tést tett: „úgy ér -
zem, hogy ar ra a sze rep re, amit én en nek a szín ház nak az éle té ben be töl töt tem, a
to váb biak ban már nin csen szük ség. ezért én most el bú csú zom tő le tek. Kö szö nöm
az együtt töl tött éve ket. Kö szö nöm az együtt ví vott har cok ön felál do zó odaadá sát.
A szín ház igaz ga tó ja a to váb biak ban zsám bé ki Gá bor. Szer vusz tok.” A tár su lat szin -
te sok kos ál la pot ba ke rült.

Itt hon több mint hat éven át nem ren de zett, a fel ké ré se ket leg több ször az zal há -
rí tot ta el, hogy nem tud ide gen tár su lat ban, szá má ra is me ret len vagy ke vés sé is -
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mert szí né szek kel dol goz ni. De kül föl dön azért ren de zett né hány szor. S el kez dett
ta ní ta ni. egy új élet pá lyát épí tett fel: a ren de zők kép zé sét.

még egy kí sér le tet tett, 1994-ben lét re hoz za az új Szín há zat. Akár csak a Ka to na
ala ku lá sá nál, itt is hi he tet le nül erős tár su la tot ver bu vált. A nyi tó előadás no vák esz -
ter ren de zé sé ben az Üdlak, vagyis a CsongorésTünde. Kur ra hot ját szot tam ben ne,
mi rigy meg Cso mós ma ri volt. esz ter na gyon szép és kü lö nös öt le te, hogy ezt a két
sze rep lőt va la mi fur csa sze re lem fé le, va la mi ré gi em lék, va la mi el nem mú ló erős
ér zel mi kap cso lat fű zi össze. ma ri val ket ten ma rad tunk ere de ti „Szé kely-szí né szek”,
akik egész ad di gi pá lyán kat Gá bor ral töl töt tük együtt. Ba rát sá gunk azóta is tö ret -
len. De saj nos az az Üdlak volt utol só kö zös mun kánk.

Te hát az új Szín ház na gyon jól in dult, de Szé kely egy re in kább be zár kó zott, és
két ta nít vá nyá ra, min de nekelőtt no vák esz ter re tes tál ta a tár su la tot. Szép las san
már csak a ta nít vá nyai val be szélt. mint a köz al kal ma zot ti ta nács el nö ke kény te len
vol tam har col ni az igaz ga tóm mal, mert a fiata lok nál – akik hoz zá szok tak ah hoz,
hogy a fő is ko lán a szí né szeik el fog lalt sá ga miatt legin kább éj sza ka tud tak pró bál ni
– a Szé kely től meg szo kott ke mény mun ka tem pó hoz ké pest is sok kal fe szí tet teb -
ben kel lett dol goz nunk. Rend sze res sé vált, hogy fél 9–9-kor kez dő dik a pró ba, dél -
után 5 táj ban ka punk egy fél óra ebéd szü ne tet, majd dol go zunk to vább éj jel 1-ig, né -
ha to vább is. Kí nom ban már ne vet tem, ami kor egy szom ba ti pró ba táb lán azt lát tam:
éj jel fél 1-kor papp zol tán összes je le ne tei. éhe ző és kial vat lan szí né szek, mű sza -
kiak kó vá lyog tak a fo lyo só kon. egy szá mon ké rő te le fo nom ra Szé kely azt vá la szol -
ta: „zo li, most annyi ra fon tos a tel je sít mény, hogy min den pil la nat ra szük ség van,
kü lön ben el le het men ni sze net la pá tol ni.” ek kor, 1996 ta va szán kér tem a szak mai
nyug dí jaz ta tá so mat. én nem aka rok út já ban len ni sen ki nek – gon dol tam.

De Szé kely bár mit tett, na gyon le he tett sze ret ni. mi köz ben né ha már-már fél -
tünk tő le, olyan szi go rú volt, hi he tet len mó don sze ret te a szí né szeit. A Ka to ná ban,
ha be jött a tár sal gó ba – ott még be jött, nem mint az új Szín ház ban –, az asz ta lok -
nál ülő szí né szei nek meg si mo gat ta a fe jét, és úgy mo soly gott rá juk, hogy elol vad -
tak a szé kü kön. olyan volt, mint egy me se be li tál tos, aki kéz rá té tel lel gyó gyít, erő -
vel és em ber ség gel töl ti fel a ba rá tait. mert ba rá tok vol tunk.

JÁ NOS KÚ TI MÁR TA

Szé kely Gá bor ral kor tár sak va gyunk, egy év vel fiata labb, mint én. 1966-ban vé geztem
az Ipar mű vé sze ti Fő is ko lán. Dip lo ma ter ve zé sem Szol no kon a RomeoésJúlia volt,
lo vas edit ren dez te. mi vel vá gó nellyt a nem ze ti be hív ták, a he lyé re szer ződ te tett
Be ré nyi Gá bor igaz ga tó. Az ak ko ri előírá sok sze rint éva don ként tíz előadást kel lett
vol na ter vez nem, de ki kö nyö rög tem, hogy csak nyolc le gyen a ma xi mum. ezért persze
ke ve sebb fi ze tést kap tam. négy évig ma rad tam ott, utá na a víg szín ház hoz ke rültem,
ahol lé nye gé ben azóta is va gyok. Re mek ta nu ló éve ket töl töt tem Szol no kon, ahol jó
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tár su lat és re mek var ro da volt. eb ben a szín ház ban ta nul tam meg a mű hellyel és
a szí né szek kel va ló kom mu ni ká lást, de a sza bá sza tot és az anyag is me re tet is.

Az el ső év vé gén jött Szé kely. ve lem csi nál ta a dip lo ma mun ká ját, Abűnbeesés
utánt. A dísz let ter ve ző a vég te le nül mű velt, fi nom és el mé lyült Fe hér mik lós volt,
s mi hár man igen ha mar egy más ra han go lód tunk. Szé kely már az el ső meg be szé -
lés re igen fel ké szül ten ér ke zett, ha tá ro zott és konk rét el kép ze lé se volt, amely hez
vár ta a reak cióin kat. mi vel a to váb bi mun kái nál is ugyanezt a min den rész let re ki -
ter je dő ala pos sá got ta pasz tal tuk, ezt már nem tar tot tuk oly ter mé sze tes nek, mert
ál ta lá ban ret ten tően fe lü le tes ren de zők kel ta lál koz tunk, sőt, az sem szá mí tott rit -
ka ság nak, hogy egye sek nek még ép kéz láb gon do la tuk sem igen volt a be mu ta tan -
dó mű ről. A szí né szek pe dig a so ro zat ját szás tól, at tól, hogy egyik sze rep ből es tek
a má sik ba, több nyi re fe lü le tes sé kop tak. Gé pies sé vált a mun ka. eb be a lég kör be
csöp pent be le Gá bor, aki től ez tel je sen ide gen volt, és ab szo lút más mun ka mód -
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szert dik tált. A bűnbeesés vé gül is jól si ke rült, de ne he zen ment. So kat rá gód tunk
min de nen. ezután ő is oda szer ző dött, s a pen zu ma mi ni mum két da rab volt évente.

Gá bor ral a be mu ta tók előtt legalább fél év vel ko ráb ban kezd tünk dol goz ni. ez
így tör tént az el ső je len tős kö zös mun kánk nál, a Vérnásznál is. Tö rök Iván dísz le te
egy lám pa sze rű, há tul füg gönnyel tá gít ha tó-szű kít he tő bu rá nak ha tott. en gem el -
ra ga dott Gar cía lor ca kü lö nös köl tői sé ge, és igen szí nes, lá to má sos, túl di men zio -
nál tan teát rá lis raj zo kat rak tam Szé kely elé. Ő sor ra vet te a fi gu rá kat, és ar ról be -
szélt, hogy sze rin te az író vi lá ga en nél sok kal pu ri tá nabb, ezért egy sze rűbb for má kat
és szi ká rabb kon tú ro kat sze ret ne. Innentől már tud tam a dol gom. Az tán jött a má -
so dik meg be szé lés, ahol a ter ve ket to vább fi no mí tot tuk. egy-egy ele met kiemelt, s
ab ból kel lett to vább gon dol nom a ru há kat. vissza kel lett fog nom a szín vi lá got, és
sok kal szű kebb szín ská lá ban – szür kék, bar nák, ké kek, zöl dek – gon dol kod nom.
A kész kol lek ció ban a fe ke te, a fe hér és a sö tét kék do mi nált, a la ko dal mi je le net ben
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fel lé pő gye re kek re pél dául fa kó kék, fur csa ru há kat ad tam. no ha ad dig is ked vel -
tem a matt ár nya la to kat, va ló já ban Szé kely tu da to sí tot ta ben nem, hogy ezek kel
ugyanúgy le het ha tást elér ni, mint a szí ne seb bek kel.

A Tévedésekvígjátékához Fe hér mik lós tö re dé kes, Shakes peare-ko ri dísz le tet ké -
szí tett. Gá bor azt sze ret te vol na, hogy re ne szánsz ru há kat ter vez zek, de le gyen raj -
tuk va la mi fintor. ez szo kat lan ké rés nek szá mí tott, mert ak ko ri ban a szín há zak ban
nem ilyen já té kos stí lus ural ko dott. el ső re nem is bol do gul tam ve le, de ami kor egy
bolt ki ra ka tá ban kü lön bö ző vas tag sá gú és élénk (cit rom, na rancs, zöld, bar na) szí -
nű mű anyag ká be le ket pil lan tot tam meg, rá jöt tem a megol dás ra: ezek ből ala kí tot -
tuk ki a ru hák dí szí té seit, pél dául a fel ső ré szek vál lá nál lé vő ha sí té ko kat, a kur ti zán
ka lap já nak a szé lét, a her ceg sö tét zöld bár sony pa lást já nak vi lá gos zöld grá nát alma-
mo tí vu mát. Az öt let annyi ra meg tet szett min den ki nek – be leért ve Gá bort is –, hogy
az utol só hé ten már ék sze re ket, fül be va ló kat is csi nál tunk eb ből az anyag ból.

ez zel a já té kos ság gal épp el len ke ző jel le gű felada tot adott a Hosszúútazéjsza-
kába, hi szen eh hez a da rab hoz lát szó lag csak egy sze rű ut cai ru hák ra van szük ség.
De ez en nél sok kal rafi nál tabb kér dés, hi szen o’neill drá má ja színtisz ta köl té szet,
te hát ezt az öl tö zé kek nek is ér zé kel tet niük kell. Kor ta lan, 20. szá za di ru há kat vá -
lasz tot tunk, de ezek mindegyi ke olyan lett, mint egy kü lön le ges re mek mű.

ne héz volt olyan meg fe le lő mi nő sé gű és ka rak te rű anya go kat ta lál ni, ame lyek
ké pe sek a ru hák vi selt sé gét ér zé kel tet ni. Itt a si ker a nü an szo kon mú lik, mert egy -
ként fon tos és je len tő ség tel jes az, hogy Tyron nak ho gyan gyű rő dik a nad rág ja vagy
mi ként van átiz zad va és ki fé nye sed ve a za kó ja, s a nyak ken dő jé nek éppúgy je len tő -
sé ge van, mint egy kiesett man dzset ta gomb nak.

Az sem mindegy, hogy mi lyen anyag ból van mary, a dro gos asszony pon gyo lá ja,
amit csak egy szer vesz le ma gá ról. Fur csa, li lás szür ke anyag ból varr tuk meg. Ar ra
is fi gyel nem kel lett, hogy mi vel tu dom a leg job ban meg se gí te ni a ka rak te re ket.
Tyront a ma gas lin ka György ját szot ta, mel let te ma ryt a ki csi és tö ré keny An da há -
zy mar git, ter ve zés kor ez is szem pont. vagy a szol gá ló lány meg je le né sé nek éles
kont rasz tot kel lett kép vi sel nie mary ki né zé sé vel.

A legem lé ke ze te sebb kö zös mun kánk nak a Macskajátékot tar tom. éle tem ben
hat szor ter vez tem, eb ből há rom szor Szé kely nek (a sze ge di előadást pa ál Ist ván nal
kö zö sen vit te szín re). elő ször a 25. Szín ház ban lett vol na a be mu ta tó ja hor váth Je -
nő ren de zé sé ben, de ez vé gül kút ba esett. már a víg szín ház tag ja ként hív tak vissza
Szol nok ra. A da rab ad dig ra igen csak átala kult.

ne héz és küz del mes mun ka volt, s még a pró bák vé ge fe lé sem érez tük, hogy eb -
ből ek ko ra, vi lág mé re tű si ker szü le tik. Fe hér mik lós ter vez te a dísz le tet: a csak nem
tel je sen üres tér be ke vés bú tor és dísz let jel zés ke rült. A jel mez-el kép ze lé se ket meg -
ha tá roz ta, hogy Ko ós ol ga (Gi za) vé gig to ló ko csi ban ült, he ge dűs ág nes pe dig egy
fok kal der bebb or bán nét ját szott, mint ami a da rab ból kö vet kez ne. más fe lől a szö -
veg na gyon kö tött leírást ad a ru hák ról – pél dául or bán né drapp jer se y  kosz tüm je,
a tür kiz szí nű es té lyi ru ha –, eze ket be akar tuk tar ta ni. A tá vol ság tar tó Ko ós ol ga
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min den ben el len té te volt he ge dűs ág nes nek, őt – mi vel Gá bor nem köl tői szí nek -
ben kép zel te el – bar ná ba öl töz tet tem, ez a szín vé gig kí sért, csak a fa zo no kon vál -
toz tat tam, hi szen ahány előadás, annyi fé le szí nész nő ját szot ta or bán nét.

vi dé ki tár su la tok haj da ni drá mai szí nész nő je és pri ma don ná ja, a het ve nen túl
lé vő Ka szab An na ját szot ta Cs. Bruck ner Ade lai de-át. A nagy da rab asszony ki csit
sár gá ra őszült ha ját fur csa ki csi konty ba kö töt te fel. Az ő alak já hoz és öl tö zé ké -
hez a mintát egy, a szom szé dom ban la kó kiöre ge dett szí nész nő ad ta, aki a gang -
ról rend sze re sen ki bon tott haj jal, kosz lott há ló ing ben és pon gyo lá ban szín pa   -
dia san kiabált le a ház mes ter nek. Szé kely nek tet szett az el kép ze lé sem, de
meg va ló sí tá sá hoz Ka szab An na já rult hoz zá, mert az egyik, pró bán meg szó lalt:
„Gá bor, van egy na gyon szép mat la szé  pon gyo lám, nem játsz hat nék ab ban?” más -
nap be hoz ta a le ko pott ró zsa szín, ér de kes min tá jú kel mé ből ké szült pon gyo lát.
Fel pró bál tuk, és meg volt a jel me ze. ez az epi zód is ér zé kel tet he ti, hogy Szé kely
min dig az adott hely zet ből kiin dul va és azt felerő sít ve tu dott szi tuá ció kat megol -
da ni. eh hez tar to zik még, hogy Gá bor ak ku rá tu san fi gyelt a vi lá gí tás ra. Ka szab
An nát ér de kes fénnyel vi lá gí tot ta meg, et től ki ma gas ló egyé ni ség gé vált, aki előtt
szin te el tör pült or bán né, s et től kép be kom po nál va fe je ző dött ki az asszony
megalá zott sá ga és ki szol gál ta tott sá ga.

A da rab pes ti szín há zi ren de zé se ke mény har cok kö ze pet te zaj lott, mert sem ő,
sem én nem vol tunk hoz zá szok va a nagy egyé ni sé gek ri go lyái hoz. vi dé ken a szí -
nész nek csak a szín ház lé te zik, ez pes ten nem így van, itt pél dául a pró bát fél 2-kor
be kel lett fe jez ni. A vég ered mény vé gül óriá si si ker lett. mégis ek kor va la miért meg -
sza kadt a kap cso la tom Gá bor ral – akár csak Fe hér mik lós nak, aki nek éle te vé géig
nem gyó gyult be ez a se be.

Sze re tet tel és nagy ra be csü lés sel gon do lok vissza a kö zös mun ká ra. Bí zott ben -
nem. So ha nem fö lé nyes ke dett. na gyon jól ol va sott raj zot. A leg rit káb ban ma rad -
tunk meg az el ső öt let nél, fo ko za to san ta lál ko zott az el kép ze lé sünk. Ke vés olyan
ren de ző vel dol goz tam, aki úgy tud ér tel mez ni da ra bot, mint ő.

SZÉ KELY LÁSZ LÓ

A sze ge di szín ház ter ve ző je vol tam, ami kor Szé kely Gá bort ki ne vez ték igaz ga tó nak
Szol no kon, s át hí vott ma ga mel lé. Ta lán a szem lé le tem volt szim pa ti kus ne ki, mivel
a lát vány ter veim ki csit el tér tek az ak kor szo ká sos rea lis ta-na tu ra lis ta irány zat tól.
éle tem ta lán leg szebb tíz évét töl töt tem Szol no kon, mert ott min dig tud hat tam,
mit miért te szek, vagy te szünk.

Azt be csül tem ben ne, hogy ter ve zés kor so ha nem be fo lyá solt, hagy ta, hogy sza -
ba don gon dol kod jam. Fel vá zol ta, hogy mit gon dol a mű ről meg a fi gu rá król, de csak
ennyit. elol vas tam a da ra bot, és firkál ni kezd tem. éle tem ben nem raj zol tam annyi
ter vet, mint a ve le va ló mun kák nál. egy idő után leül tünk, hogy meg mu tas sam, 
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mi re ju tot tam. Ga bi ösz tö nös kép ző mű vé sze ti ér zé keny ség gel ren del ke zett, s ha
fel skic cel tem va la mit, azt ő azon nal tér be li lát vánnyá for dí tot ta át.

így in dult el az a be szél ge tés so ro zat, amely nek so rán egy mást húz tuk-lök tük elő re.
ha ő mon dott va la mit, ab ból máris új rajz szü le tett. megérez tem, hogy ide vagy oda
kell még va la mi, s a kö vet ke ző pil la nat ban már ő is ki mond ta ugyanezt. így ins pi rál -
tuk egy mást. együtt mű kö dé sünk azért is le he tett sze ren csés, mert én meg ar ra érez -
tem rá, hogy ő mit akar, miért sze ret ne itt sti li zált te ret, amott in kább el vo nat koz ta -
tot tat vagy job bá ra rea lis tát, miért kell oda a fal ra pont hat ké pet ten ni és így to vább.
Tö ké le te sen ér tet te, amit kiöt löt tem, és to vább tud ta azt vin ni, ő pe dig ki tud ta be lő -
lem vál ta ni azt, ami ben nem volt. ma is így sze re tek mű köd ni, de egy re rit káb ban ala -
kul ki ér tel mes pár be széd ter ve ző és kiér lelt kon cep ció val bí ró ren de ző kö zött.

még a kez det kez de tén tör tént, hogy ő is, én is csa lád dal nya ral tunk a Ba la tonnál,
és a víz ben ücsö rög ve órá kat be szél get tünk azok ról a da ra bok ról, ame lyek be muta -
tó ja majd csak egy év vel ké sőbb, ősszel lesz. ez ma már el kép zel he tet len len ne, pedig
an nál cso dá la to sab bat nem tu dok el kép zel ni, mint ami kor van idő ar ra, hogy vé gig
le hes sen men ni egy előadás vég ső for má ját kiér le lő hosszú-hosszú fo lya ma ton.

Ga bi még tisz tá ban volt az zal, hogy a szín pa di vi lág olyan rend szer, amit utó lag
és öt let sze rűen nem le het meg bon ta ni, mert ak kor összeom lik az egész. eb ben a
rend szer ben ér tel mez he tő pél dául a szim met ria, s a meg bon tá sa. mond juk a szín -
pa don kiala kí tok egy do bozt, te hát ka pok egy szim met ri kus te ret. ha eb be be le he -
lye zek va la ho va egy kis koc kát, a tér szim met riá ja fel bo rul, és a rá húz ha tó dia go -
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ná li sok a te ret kü lön bö ző szek to rok ra oszt ják. Az egyik ben min den és min den ki jól
lát ha tó a né ző tér ről, a má sik ban a koc ka mint tér elem ki ta kar ki sebb vagy na gyobb
részt, et től egy sok kal több fé le kép pen hasz nál ha tó tér ala kul ki, mint az üres szim -
met ri kus do boz ban. van, ami kor az egyik, más kor a má sik kí nál ko zik hasz nál ha -
tóbb megol dás nak.

Konk rét pél dát is mond ha tok, a szol no ki mo lière -e lő a dást, amely nél két egy fel -
vo ná sos te rét úgy kel lett kiala kí ta ni, hogy pil la na tok alatt átala kít ha tó le gyen. Az
el ső egy fel vo ná sos egy szín há zi pró ba a ki rály ud va rá ban, a má sik egy pa rasz ti kör -
nye zet ben ját szó dó ko mé dia. Be szél ge té seink so rán kiala kult egy lé nye gé ben két -
szin tes, négy rész re osz tott tér. A két szint megol dot ta a DandinGyörgynél szük sé -
ges kin ti és ben ti hely szí nek vál ta ko zá sát. A Versailles-irögtönzésnél pe dig a jobb
elöl lé vő ku tat le fed tük, az ez zel át lós fel ső szint re egy felöl töz te tett bá but tet tünk,
hogy kiegyen lí tőd jön a tér, az alat ta lé vő tér részt, Dan din szer szá mos he lyi sé gét pe -
dig füg gönnyel ta kar tuk el. So ha nem a tech ni kai meg va ló sí tás a gond, ha nem a lé -
nyeg meg ta lá lá sa. eh hez kell az idő.

A nem ze ti szín há zi TroilusésCressida ter ve zé se kor pél dául el re pül tem var só ba,
hogy meg néz zem az ot ta ni szín ház tör té ne ti in té zet ben an nak az 1938-ban le bom -
bá zott nem ze ti Szín ház nak a fo tóit, amely nek a né ző te re úgy né zett ki, mint egy
amfi teát rum. Ab ból a kép ből szü le tett meg az előadá sunk hát te re, mert úgy érez -
tük, hogy a da ra bot an tik kö zeg be kell ágyaz ni, de nem egy az egy ben, ha nem elemel -
ve, s egyút tal azt is ér zé kel tet ve: az egész csak szín ház. Ah hoz, hogy er re rá jöj jünk,
ezt a megol dást meg ta lál juk, s min den rész le té ben ki dol goz zuk, idő kell. S er re
majd nem min den kö zös előadá sunk nál volt le he tő ség. ön ző mó don azért is saj ná -
lom, hogy Szé kely be fe jez te ak tív ha zai al ko tó pá lyá ját, mert azóta egy re ke ve sebb
ilyen hely ze tet si ke rül kiala kí ta nom ren de zők kel.

más prob lé mát je len tett a nem ze ti Szín ház ban a Dantonhalála dísz le te, amely -
nél az volt a leg na gyobb kér dés, hogy ami kor be lép az egyik sze rep lő, s ki je len ti,
hogy „én lyo ni pol gár va gyok”, e mon dat kö vet kez té ben ho gyan tud meg vál toz ni
az egész tér. vagy ho gyan le het nem csak hang ha tá sok kal, ha nem tér ben meg kom -
po nál ni a gu il lo tin- je le ne tet.

A kiala kí tan dó te ret alap ve tően meg ha tá roz za a szín pad mé re te és alak ja. más
alap raj zú a nem ze ti, és más a Ka to na szín pa da. Az egyik in kább négy zet ala kú, a
má sik nyúj tott, kes keny tég la lap. egé szen más ként kell ide vagy oda kom po nál ni.
A Dantonban a szín pa dot há tul a ri val dá val pár hu za mos fal ha tá rol ta, s e kvá zi üres
tér ben a tö meg moz ga tá sá tól te rem tő dött egy szer zsú folt ság, más szor in tim je le -
net. AMenekülésben épp az el len ke ző tér kiala kí tás oko zott gon dot, hi szen az a mű
na gyon sok hely szí nen ját szó dik, de a Ka to na szín pa dán a fo lya ma tos szín vál tás
megold ha tat lan, te hát a szi mul ta niz mus je len tett megol dást. ez vi szont az zal járt,
hogy elég gé nagy lett a zsú folt ság.

Több nyi re rea lis ta tér ből in dul tunk ki, de ez ál ta lá ban megeme lő dött, sőt, szim -
bo li kus tér ré is vált. eb ben a tér ben gyak ran he lyez tünk el olyan „fo gó dzó kat” – mint
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pél dául egy va la hol elöl be ra kott rúd –, ame lyek funk ció ját nem min dig tud tam teo -
re ti ku san meg fo gal maz ni, de érez tük, hogy oda kell egy fix pont. Azt is min dig fi -
gye lem be kel lett ven nünk, hogy szin te ki zá ró lag guck ka sten tí pu sú szín há zak ban
dol goz tunk, ame lyek nél min den lé nye ges tör té nés nek a szín pad el ső har ma dá ban
kell le zaj la nia, mert a né ző tér nagy ré sze szá má ra így te remt he tő meg a szük sé ges
test kö zel ség. ezért sze ret tem a Já ték szín ben ké szült Emigránsokat, mert eb ben a vi -
szony lag ki sebb szín ház ban épp ezt a test kö zel sé get le he tett jól meg va ló sí ta ni.

Az egyik legins pi rá lóbb felada tom nak a Boldogtalanok két sze ri szín re ál lí tá sát
tar tom. Ugyanaz a kon cep ció, de a két előadás nem csak azért nem lett azo nos, mert
más szí né szek ját szot tak az egyik ben és a má sik ban, ha nem azért sem, mert a te -
rük nem volt azo nos, hi szen a szol no ki és a pes ti szín pad ará nyai má sok. Rea lis ta
vi lá got kel lett te rem te ni itt is, ott is. A Ka to na Jó zsef Szín ház előadá sá nak elő ké -
szü le te kor meg tud tam, hogy Cse pe len ép pen bont ják a ré gi épü le te ket, ame lyek
he lyé re húz ták fel a pa nel há za kat. Ki men tem, és kér tem, ha 1920–1930-as évek beli
há zat bon ta nak, szól ja nak, és az így szer zett aj tó kat tet tük be a dísz let be. ezek a
szín pa di kö zeg ben épp a va ló di sá guk miatt vál tak sti li zá ló sze re pű vé. Ilyet ugyanis
nem le het meg fes tet ni, mert ezek ből az enyé szet áradt. Az egyik üveg he lyé re olyan
kék pa pírt rak tam be, amit ré gen hasz nál tak, ha nem volt vagy ki tö rött az üveg, et -
től még in kább meg te rem tő dött a hely igaz sá ga.

prob lé máin kat egy más sal, négy szem közt in téz tük el, nem a tár su lat előtt. min -
den egyes da rab, amit ve le ké szí tet tem, ma is itt van a fe jem ben. együtt lé tünk öröm
és já ték volt.

BOD NÁR ERI KA

Szé kely Gá bor ral 1970-ben egy szer re vé gez tünk, s együtt ke rül tünk Szol nok ra.
A fő is ko lán nem volt kö zös mun kánk, per sze, lát tam a vizs gáit – akár csak zsám -
bé kiéit –, de egyi kük ről sem tud tam, hogy néz nek ki. A pró bá kon kí vül Szol no kon
sem igen be szél get tünk. Őt le fog lal ta a szín ház szer ve zés, én pe dig meg vol tam ijed -
ve ren de sen, hi szen elő ször dol goz tam iga zi szín ház ban, ráadá sul vi dé ken, s meg
kel lett bir kóz nom egy se reg ne héz ség gel, szem be sül ni az zal, hogy ez más, mint
amit ne künk vár ko nyi zol tán ta ní tott a fő is ko lán. Szov jet da ra bok ban, meg az Adás-
hibában ját szot tam. Sza ko nyi szín mű vét min den vi dé ki szín ház be mu tat ta, és büsz -
ke vol tam, hogy egy össze ha son lí tó kri ti ká ban kiemel tek, mint a leg jobb van dát.

Szol no kon két Szé kely-ren de zés ben kap tam sze re pet, el ső nek a Macskajátékban,
az tán a Sirályban. Szó volt a Kaukázusikrétakörről is, de ar ra már nem ke rül he tett
sor, mert vissza köl töz tem a fő vá ros ba. Jó lett vol na ve le töb bet dol goz ni, de fé lé ves
gye rek kel egye dül nem ma rad hat tam ott.

A Macskajátéknál fél tem, hogy a kö zön ség ho gyan fo gad ja majd ezt az idő sek
sze rel mét tár gya ló fur csa da ra bot, még ak kor is, ha a fő sze rep lők, he ge dűs ági és
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Ko ós ol ga, a kö zön ség ked ven cei vol tak, il let ve olyan szí nes egyé ni ség is ját szott
ben ne, mint a két há bo rú kö zöt ti idő szak vi dé ki ope rett pri ma don ná ja, Ka szab
Annuska.

Az ol va só pró bán Gá bor azt mond ta: „Bí zom ben ned. egér két te meg fo god csi -
nál ni, de azt ké rem, te is bíz zál ben nem.” egér két túl nagy fa lat nak tar tot tam, és
na gyon fiatal nak érez tem ma gam eh hez a sze rep hez. Ugyanak kor volt ben nem bi -
zo nyí tá si vágy is: egy ős be mu ta tót nem ront ha tok el, s nyil ván Szé kely nek is fon -
tos, hogy az előadás jól si ke rül jön.

nem em lék szem olyan inst ruk ciók ra, ame lyek va la mit na gyon meg vál toz tat tak
vol na ben nem. Ő pon to san tud ta, hogy mit sze ret ne, de nem volt haj lan dó egy az
egy ben elárul ni. pró ba köz ben csak rit kán szólt köz be, hogy egy hang súlyt hely re
te gyen, hal kabb vagy han go sabb meg szó la lás ra int sen. on nan le he tett mégis tud -
ni, hogy amit csi ná lok, se hol sincs még meg, ahogy ve lünk együtt gon dol ko dott.
A leg ne he zebb nek egér ke nagy mo no lóg ja tűnt, amit a há zi szín pa don legalább ti -
zen öt ször kel lett el mon da nom. Az el ső után azt mond ta: „ee eh, ige en… jó lesz ez…
jó, ki csit… – s meg je gyez te, hogy vé let le nül se saj nál tas sam ma gam –, na jó,
mindegy… mondd el is mét!” Ami kor már ti zen egy-ti zen ket ted szer is mé tel tem meg,
olyan fá radt ál la pot ba ke rül tem, amely ben a szí nész sem mit nem akar ját sza ni, csak
mond ja és mond ja – és ek kor hir te len meg szü le tik va la mi, amit ő is hal la ni sze re -
tett vol na. va ló szí nű leg jó mód szer ez.

A pes ti Szín ház ban is ját szot tam egér két. ha lász Ju dit kezd te pró bál ni, de ve szé -
lyez te tett ter hes volt, s a fő pró bán rosszul lett. A szü net ben vár ko nyi te le fo non ren -
delt oda, hogy áll jak be a má so dik rész re. Több mint egy éve már nem ját szot tam.
Ami kor megér kez tem, Szé kely várt. nyug ta tott, meg mu tat ta, hogy a dísz let, a tér,
a já rá sok ugyanazok, mint Szol no kon, s ne kem csak a sú gó ra kell fi gyel nem, meg
Su lyok má riá ra, hoz zá pró bál jak iga zod ni. A be mu ta tón is én ját szot tam, s a sze zon
töb bi előadá sán is. Su lyok és Bul la el ma ked ve sek vol tak, se gí tet tek.

Az tán jött a Sirály. eb ben Szé kely na gyon meg akart va la mit mu tat ni. ha tá ro zot -
tan el dön töt te, hogy a két mű vész pá ros kö zül me lyik mel lé áll. nyil ván va ló volt,
hogy a fiata lok iga zát oszt ja, s ez nem is le he tett más ként, mi vel ő is fiatal volt, il -
let ve ak kor őket, a fiata lo kat na gyon sok fe lől ér te mű vé szi és nem mű vé szi kön tös -
be búj ta tott tá ma dás. ez az előadás vá lasz volt ezek re a tá ma dá sok ra.

De en nek a pró bán egyál ta lán nem adott han got. Ugyanúgy dol goz tunk, mint
más kor, bár ne he zeb ben ment a mun ka, mint az ör kény-da rab nál, mert eb ben sok -
kal töb ben vol tunk, s na gyon kü lön bö ző ha bi tu sú, múl tú és gya kor la tú szí né sze ket
kel lett össze han gol nia, hogy egy sé ges előadás szü les sen. ez az össze han go lás nem
si ke rült ma ra dék ta la nul. nem vet tem ész re, hogy rám kü lö nö seb ben fi gyel ne, annyi
más sal kel lett sok kal töb bet fog lal koz nia. hu szár la ci val (Trepl jov) vagy Krá nitz la -
jos sal (Tri go rin) a pá ros je le ne tei met előadá sok után vagy ami kor Szé kely nek épp
nem volt más sal dol ga, a há zi szín pa don pró bál tuk ugyanaz zal a mód szer rel, amit
me sél tem.
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nem em lék szem, hogy ala kult ki a vé ge, azt mint ha rám bíz ta vol na. na gyon ne -
héz az utol só fel vo nás, nem is tu dom, lát tam-e olyan előadást, amely ben ez a rész
meg lett vol na old va. és nyi ná nak ott Cse hov ren ge teg inst ruk ciót ad. hiá ba ír ja le -
ve lei ben a fe le sé gé nek, hogy ne szen ve leg je tek, ha az inst ruk ciói sze rint a lány csak
sír, zo kog, majd megint sír. én bi zony ak kor el té ved tem, s kö vet tem az írói inst ruk -
ció kat. vé gül Gá bor is el fo gad ta, va ló szí nű leg azért, mert a sí rá sok mö gött több nyi -
re volt va la mi mé lyebb és iga zabb ér ze lem is.

Saj ná lom, hogy tá voz nom kel lett Szol nok ról. ha ott ma ra dok, sok kal töb bet tud -
hat tam vol na meg ma gam ról, mint szí nész ről. úgy jöt tem el on nan, hogy csak sej -
tet tem, mit csi nál tam jól vagy rosszul, és ho gyan kell iga zá ból pró bál ni. ez ad dig
nem volt prob lé ma, amíg egy biz tos íz lé sű em ber állt mö göt tem, aki nem hagy ta,
hogy el men jek az er dő be, és hü lye sé ge ket csi nál jak. nem csak a sa ját ren de zé sei ben
fi gyelt rám, ha nem má sok mun kái ban is, de rit kán mon dott szép sza va kat. egy szer-
két szer elő for dult, hogy meg si mo gat ta a vál la mat. Ó, az na gyon nagy do log volt!
most is ugyanazt a bol dog sá got ér zem, mint ak kor, Szol no kon, ha Szé kely né zi a
pró bát, s utá na vé let le nül össze ta lál ko zunk, és egy gesz tus sal jel zi: rend ben van.

Ami kor meg je len tek a nem ze ti ben, hi he tet len fel for du lást okoz tak. A ré gi nem -
ze ti sek egy ré sze nem ér tet te – vagy nem akar ta ér te ni –, hogy ke rül nek oda. Ráadá -
sul az igaz ga tó nak odaül te tett nagy pé ter a be mu tat ko zó tár su la ti ülé sen tol má -
csol ta is a „na gyok” sé rel meit, ami kor az „ej tő er nyő sök ről” be szélt. A ve ze tő
szí né szek szá já ból na pon ta ilyen fel há bo ro dott ki fa ka dá sok hang zot tak el: „hogy
jön nek ide ezek a vi dé ki tak nyo sok?” „mit akar nak ezek itt, ahol ed dig mar ton meg
ma jor ren de zett?” „ezek fog nak inst ruk ciót ad ni, ne kem?” Bor zasz tó el len szenv fo -
gad ta a Gá bo ro kat, aki ket min den nap fel je len tet tek va la hol. De ott vol tak a for ra -
dal má rok, mint Gob bi hil da meg ma jor, akik él vez ték, hogy most bal hé lesz. na -
gyon ne héz volt ilyen lég kör ben dol goz ni.

nem tu dom, hogy a szín ház ból mennyit ta nul tam az alatt a há rom-négy év
alatt, de azt meg ta nul tam Gá bor tól, hogy az élet ben és a szín ház ban min den kö -
rül mé nyek kö zött tisz tes sé ges nek kell ma rad ni, nem le het ha zud ni, és az em ber -
nek ki kell áll nia ma gáért, meg kell vé de nie az iga zát. Az a ké nyel mes men ta li tás,
hogy csak szí nész va gyok, és hü lyés ke dek, nem megy, mert el hü lyés ke dem a pá -
lyá mat, a hi va tá so mat, az éle te met. ha el vá rom, hogy a tár sa da lom ko moly em -
ber nek, ér tel mi sé gi nek fo gad jon el – ahogy er ről ak kor igye kez tek meg győz ni
ben nün ket –, min de nekelőtt ne kem kell ma ga mat ko mo lyan ven nem. Fe gyel me -
zett nek kell len ni, öt óra kor azért kell benn len ni a szín ház ban, hogy hat órá ra el -
ké szül jek min den nel, mert et től kezd ve már az va gyok, aki nek a szín pa don len -
nem kell. ez így mű kö dik, s eb ből nem en ged az em ber. ezt a két Gá bor tól le he tett
meg ta nul ni, s min de nekelőtt Szé kely től. Raj ta min den pil la nat ban lát ni és érez ni
le he tett, hogy bor zal ma san ko mo lyan ve szi a szín há zat. na gyon kö vet ke ze te sen
kép vi selt egy el vet, a pró bán egy el kép ze lést. et től nem le he tett el té rí te ni szí né -
szi po én ko dás sal. vol tak, akik ér tet len ked tek, hogy mi lyen em ber ez, még vic cel -
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ni sem le het ve le – nem, nem le he tett. So ha nem hal lot tam, hogy felemel te vol -
na a hang ját, vagy va la kit na gyon le te rem tett vol na, de tu dott szép nyu god tan
olyan mon da to kat mon da ni, ame lyek rosszab bak vol tak, mint ha szent sé gel ve ki -
za vart vol na a te rem ből.

A nem ze ti ben ná la csak a Dantonhalálában ját szot tam. nem nagy, de fon tos sze -
re pem volt. örül tem, hogy ott le he tek, mert nem volt mindegy, hogy mi lyen em -
be rek van nak mel let te ab ban az iszo nya tos tár su la ti el lenál lás ban, amely kö rül vet -
te. A kol lé gák nem csak a pró bá kon, ha nem az előadá so kon is be szól tak, rö hög tet tek,
su tyo rog tak. A szín pa don és a szín fa lak mö gött min dent el kö vet tek, hogy akik ko -
mo lyan vet ték felada tu kat, ne tud ja nak za var ta la nul ját sza ni. Az egyik je le ne tem
egy ré szét pél dául annyi ra si ke rült el ron ta niuk, hogy Szé kellyel úgy dön töt tünk, ki -
hagy juk. miu tán a töb biek ész re vet ték, hogy a pró bán ez a rész na gyon jól ment,
azon nal be le ron dí tot tak. Köz bebe szél tek, mo rog tak, ha más nem ju tott eszük be,
be le szól tak az ügye lő hí vó ba. S ezt szem reb be nés nél kül ki kel lett bír ni. Szé kely nek
is, ne kem is. Kér dez tem, hogy csi nál juk-e meg még egy szer. „nem – mond ta –,
men jünk to vább.” S úgy tet tünk, mint ha mi sem tör tént vol na.

ér de kes, hogy ezek a tör té né sek en gem – ma gam sem hit tem vol na ma gam ról
– frap pí roz tak. ha így, ak kor har col junk, ak kor meg kell mu tat nunk, hogy nem lehet
ben nün ket al jas trük kök kel meg tör ni. Szó val nem örül tem mindan nak, ami ak kor
tör tént, de megerő söd ve ke rül tem ki ab ból a szi tuá ció ból. em be ri leg is, szí né szileg is.

na gyon rit ka, ha az em ber ta lál ko zik egy ilyen ren de ző vel. pon to san tud ta, hogy
mit és ho gyan kell ne kem mon da nia, s azt is, mi lyen sze re pe ket ad jon. én meg ta -
lán megérez tem, hogy ki mon dat la nul is mit vár tő lem. So ha nem for dult elő, hogy
„jaj, is te nem, nem ér tem, amit mond! Ak kor most meg mer jem kér dez ni tő le, de
ak kor hü lyé nek néz, vagy csi nál jak úgy, mint ha ér te ném?” má sok nál ez bi zony meg -
tör tént. nem csak az el len sé gei meg a kri ti ku sok, ha nem kol lé gák is mond ták ró la,
hogy dik tá tor haj la mú, meg ke mény, de ez nem igaz. Ő csak va la mit akar, va la mit
el akar ér ni, s ah hoz egye dül ke ve sek va gyunk, azt min den ki nek akar nia kell. ez köl -
csö nös fo lya mat, ő se gít ne künk, mi ne ki, s eb ben ben ne van, hogy ha va la mi nem
megy, ak kor új ra meg új ra pró bál koz ni kell. S ezt csak kö vet ke ze te sen le het vé gig -
vin ni. min den ren de zé sé be be le be te ge dett. ef fek tí ve rosszul volt.

nem tu dom, mi lett vol na ve lem, ha nem hív nak a Ka to ná ba. nagy do log volt,
hogy hil da és Ta más ve lünk jött. mi vel a nem ze ti ben Gá bor ral nem dol goz tam töb -
bet, megint fél tem at tól, hogy nem gon dol ko zik ben nem. ezt a rossz ér zé se met az
is táp lál ta, hogy tud tam: el ső sor ban Cso mós ma ri az ő szí nész nő je, hi szen ve le csi -
nál ta vé gig a szol no ki és a nem ze tis éve ket.

Az el ső ka to nás kö zös pro duk ciónk ban, a Coriolanusban nem volt sok és ne héz
dol gom. AMenekülésben vi szont na gyobb és re mek sze re pet kap tam. mi cso da pró -
bák vol tak! mi vel a da rab ren ge teg hely szí nen ját szó dik, de ezen a szín pa don nem
le het nagy át dísz le te zé se ket vé gez ni, na gyon zsú folt, kvá zi szi mul tán te ret ala kí -
tott ki a ter ve ző, Szé kely lász ló. A je le ne tek kö zöt ti átál lá sok így is ret ten tően
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hosszúak vol tak. Az egyik es ti pró bán zsám bé ki is bent ült, s ami kor egy ben le ment
a da rab, Szé kely ve lünk tar tott meg be szé lést, zsám bé ki meg a mű szak kal. Fél ket -
tő kor je lez te: meg van a megol dás, a szí né szek is részt vesz nek az át dísz le te zés ben.
S ak kor, haj na li fél né gyig beosz tot ták, ki nek mi kor mit kell ten nie. Amint be fe jez -
tem egy je le ne tet, ro han tam hát ra, meg fog tam, mond juk, egy ke rí tést és va la ki vel,
ta lán Be ne dek mi cu val, be tol tam, és spu ri ki, mert in dult a kö vet ke ző je le net. és
dél előtt 10-kor ter mé sze te sen is mét szín pa don vol tunk, amely ráadá sul va la mi lyen
por ral fel is volt szór va. De sen ki nem há bor gott, nem ke kec ke dett, hogy mi nek ezt
ne kik, szí né szek nek csi nál niuk. S eb ben nem volt kü lönb ség fiatal és idős kö zött,
ma jor vagy az ak kor már gyen gél ke dő Gel ley Kor nél is ma gá tól ér te tő dően vett
részt min den ben.

ma jor kü lön ben mind annyiunk nál fiata labb nak tűnt men ta li tá sá ban. Ahogy ját -
szott, azt ta ní ta ni kel lett vol na. Őt kö zel ről fi gyel ni fan tasz ti kus volt. min dig el szé -
gyell te ma gát az em ber, hogy mennyi vel mo der neb bül és maib bul ját szik s gon -
dol ko dik, mint bár me lyi künk. na gyon igé nyel te az inst ruk ciót, s azon nal tud ta,
ho gyan kell át for dí ta ni és meg csi nál ni. ma jor mes te re volt Szé kely nek, de ezt so -
ha nem érez tet te ve le. Sőt, nyil ván tisz tá ban volt Gá bor ér té kei vel, ép pen ezért is
nó gat ta ál lan dóan, hogy mond jon ne ki va la mit, hogy inst ruál ja. na gyon fi gyelt a
fiata labbakra.

már a pró bák fo lya mán le he tett tud ni, hogy a Mizantróp fon tos előadás lesz.
A pró ba idő szak gyöt rel me s volt, én is ne he zen ta lál tam rá Ar si noé fi gu rá já ra. Szé -
kely nek is komp ro misszu mo kat kel lett köt nie az el kép ze lé se és a szí né szi kon dí -
ciók il let ve le he tő sé gek kö zött. volt egy meg be szé lés, ame lyen hosszan be szélt Ud -
va ros Do rottya sze re pé ről. (Azt tud ni kell, hogy ná la a meg be szé lés hosszabb, mint
az előadás, s míg a pró ba köz ben egy szót sem szól hoz zád, két-há rom órán át ele -
mez, s te a fe je det fo god: miért nem a je le net köz ben mond ta ezt!) Ud va ros egy idő
után ke zét az ar ca elé kap ta, mert az ide ges ség től eleredt az or ra vé re. A meg be -
szé lést kö ve tő pró bán meg kér dez tem Do rottyát, hogy zo kon ven né-e, ha azt az or -
ra és szá ja elé ka pott hir te len kéz moz du la tot fel hasz nál nám az egyik je le ne tem ben.
ne vet ve hoz zá já rult. Szé kely is ma gá ban mo so lyog va ad ta ál dá sát e gesz tus hoz.

nem tud tam, hogy ez lesz az utol só mun kánk. Ami kor el ment, na gyon ha ra gud -
tam rá. nem ér tet tem, hogy le het ilyet ten ni egyik nap ról a má sik ra. ma gya rá zat
nél kül. na gyon ko moly és sú lyos do log nak kel lett tör tén nie, több nek, mint két ve -
ze tő ren de ző kö zöt ti egyet nem ér tés. Ahogy a szín ház ról gon dol kod tak, ab ban
ugyanis min dig egyet ér tet tek. S ma is egyet ért nek. A be mu ta tók előtt most is rend -
sze re sen meg né zi a pró bá kat, zsám bé ki is, Ascher is hív ja. lu xus, hogy egy ilyen
em ber nem csi nál szín há zat.

I I I .  A  RENDEZÉS PEDAGÓGIÁJA

199



SIN KÓ LÁSZ LÓ

Az el ső kép Szé kely Gá bor ról a szol no ki Háromnővér pes ti ven dég sze rep lé sén rög -
zült ben nem. Az előadás le nyű gö zött, mert eb ben a sze rep lők nem szo mor kod tak,
mint az ál ta lam lá tott ren de zé sek ben, ha nem lá zad tak. Szin te égett a szín pad az
in du la tok tól. ma is em lék szem Cso mós ma ri ra vagy pi róth Gyu lá ra, aki And rej mo -
no lóg ját kü lö nö sen szé pen ol dot ta meg. Ugyanazt érez tem, mint amit év ti ze dek -
kel ké sőbb And rei Şer ban fo gal ma zott meg, ami kor a Cse hov-da ra bot a nem ze ti -
ben pró bál tuk: „ha a nő vé rek vissza tér né nek moszk vá ba, tönk remen né nek, mert
eg zisz ten ciá li san már nul lák. Sen kik. Tár sa dal mi lag ak kor vol tak va la kik, ami kor
még ott él tek. De itt, vi dé ken min den te kin tet ben csak es nek szét, és el ve szik be -
lő lük mind az, ami ak kor ott moszk vá ban ér té kes volt ben nük.” A taps or kán után
hát ra men tem gra tu lál ni. Csak lá tás ból is mer tem Gá bort, aki az előadás vé gén – szo -
ká sá hoz hí ven, mint ahogy azt ké sőbb ma gam is meg ta pasz tal hat tam – meg be szé -
lést tar tott a szín pa don. állt kö zé pen, kö rü löt te a leiz zadt szí né szek. eb ben a hely -
zet ben pró bál tam va la mit el da dog ni az ud va rias Szé kely nek.

1971–1972 után, ami kor Ba bar czy lász ló Ka pos vár ra ment, a nem ze ti ben ször -
nyű hely zet be ke rül tem, mert egye dül Ig ló di pis ta ma radt, aki vel ér dem ben tud tam
dol goz ni. A szín há zam ban el szi ge te lőd tem. Gyö nyö rű ség gel néz tem vi szont a vi dé -
ki együt te sek pes ti ven dég já té kait, az em lí tett Cse hov-e lőadás mel lett pél dául a
kecs ke mé ti DonCarlost vagy a ka pos vá ri Mesélabécsierdőt. pont így gon dol kod -
tam a szín ház ról, mint ők, de nem volt, aki vel mindezt meg be szél jem.

Szé ke lyék pest re jö ve te lét megelő zően – ki tör ve a nem ze ti- be li ka ran té nom ból –
Kecs ke mé ten vál lal tam sze re pet. Ami kor ki ne vez ték őket, fan tasz ti ku san bol dog vol -
tam. Gá bor ral a Dantonhalálában dol goz tam elő ször. Azt érez tem, hogy a szín há zon
be lül kiala kult „há bo rú” még mun ka köz ben is nyo maszt ja, ezért igye kez tem ma xi má -
li san mel let te áll ni a pró bá kon. Ke mény és kö vet ke ze tes em ber nek tűnt, aki min den -
re em lék szik, amit előt te mon dott. elein te szo rong tam tő le, ké sőbb pe dig már alig vár -
tam, hogy kez dőd jön a kö zös mun ka. Sok min den ben egy hú ron pen dül tem ve le, csak
en nek még nem tud tam je lét ad ni, mert ahogy az ad di gi éle tem ben ez len ni szo kott,
ilyen hely ze tek ben be zár kóz tam, és mint a bok szo ló a sa rok ban vár tam, hogy tá ma -
dás jön-e vagy bé ké sen dön tet len re hagy juk a meccset, ne tán együtt érünk el si kert.

A Danton egyik pró bá ján olyan ide gi ál la pot ba ho zott, hogy csak nem sí ró gör csöt
kap tam, s két ség be esé sem ben fel ro han tam a szín pad mé lyén lé vő emel vény re, és hát -
tal áll va meg fog tam a mell vé det. Szé kely felüvöl tött: „ez re mek, la ci, ezt ne fe lejts el!”
A tor kom ban már érez tem a gom bó cot, elő re men tem, fél re hív tam, és azt kér tem, en -
ged jen ha za, mert egy ép mon da tot sem va gyok ké pes ki mon da ni, azt sem tu dom,
hol va gyok, s nem tu dom vál lal ni ma ga mat a tár su lat előtt. elen ge dett. Dél után 5 kö -
rül fel hí vott. „la ci, nem sza bad ilyen ön rom bo ló nak len ni!” – mond ta ő, aki öt ezer
ágyú val lőt te ma gát kör be és több seb ből vér zett. ez zel a te le fon nal kiol dó dott be lő -
lem min den fe szült ség, és utá na már prob lé ma nél kül ment vé gig a pró ba fo lya mat.
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mi nél töb bet dol goz tunk együtt, an nál gyak rab ban szü let tek olyan hely ze tek,
ame lye ket együtt hoz tunk lét re. ne ki is meg kel lett is mer nie en gem, tud ta, hogy
zár kó zott szí nész va gyok, te le vélt vagy va lós se bek kel. ez hosszú fo lya mat volt.
Több kol lé gám ne he zen vi sel te el a pró ba mód sze rét, azt, hogy a je le ne te ket sok szor
is mé tel te ti. én ezt a „rám te le pe dést” könnyeb ben fo gad tam el, mert elő ző leg nem
hogy rám te le ped tek vol na, le sem szar tak.

Az is mét lé sek kor tu da to so dott ben nem, hogy mit aka runk elér ni. el mond ta, hogy
ez meg ez jó, az nem, de még ne dob juk el, mert le het, hogy szük ség lesz rá, in kább
pró bál junk egy má sik megol dást. hány szor hi szi az em ber, hogy a pró bán va la mi
na gyon jól megy, az tán a meg be szé lé sen ki de rül: sem mi sem stim melt ben ne.
A vissza me né sek nél az is jó volt, hogy tud tuk: nem rep ro du kál ni kell, ha nem újat
hoz ni, de nem hom lokegye nest mást. A fan tá zián kat dol goz tat tuk. Az is elő for dult
azon ban, hogy szét tár ta a ke zét, mert ő sem tu dott azon nal to vább lép ni.

A Tarelkinhalála is él mény volt. nem sér tőd tem meg, hogy kis sze re pet adott.
vár ko nyi Gá bor nál a té vé ben a Tarelkin cím sze re pét ala kí tot tam je len tős szak mai
si ker rel. A nem ze ti ben Kun vil mos kap ta ezt a sze re pet, én meg a föld bir to ko sét
ját szot tam, aki nek mindössze két je le ne te van az őr szo bán. ha tal mas bun dá ban,
pö fé kel ve, nagy ké pűen lép tem be, le hen ger lő vol tam, mert a fi gu rá nak ab ból a meg -
győ ző dé sé ből in dul tam ki, hogy va gyo nos em ber lé té re nem tör tén het ba ja, kü lön -
ben is ha zug ság, ami vel vá dol ják. vaj da la ci mint ki hall ga tó tiszt ki kül dött, s ami -
kor vissza hív tak, szar rá ver ve, ici ri- pi ci re zsu go rod va ván szo rog tam be. nyílt szí ni
tap sot arat tam, va la mint kri ti kus-dí jat kap tam ér te, meg a zsám bé ki IV.Henrikjé -
ben ját szott há rom szin tén kis sze re pért.

egy év vel ké sőbb te le fo nált, hogy sze ret né, ha a Boldogtalanokban én ját sza -
nám húber vil most. Te le ví zión lát tam a szol no ki előadást, amely ben szin tén 
Cso mós ma ri ala kí tot ta azt a sze re pet, amit a Ka to ná ban is, és pi róth volt húber.
na gyon megijed tem, de hi he tet le nül bol dog is vol tam. ér zel mi leg erő sen megérin -
tett ez a fő sze rep, mert amit az egyik je le net ben mon dok – „Utá nam ug rál tok,
mint a bé kák…” –, azt a csa lá dom ban gyak ran megél tem. Sok szor sem édes anyám,
sem a bá tyám nem ér tet te, hogy mit aka rok, ho gyan vi sel ke dem, mert is me ret len
volt szá muk ra az, ahogy sok min den ről gon dol kod tam, s őszin te vol tam, or dí tot -
tam és to por zé kol tam. Gá bor ral olyan in tim kap cso lat ba ke rül tem, hogy el mond -
hat tam, mi ből van él mény anya gom, s ez a ve le va ló mun ká ban jött elő be lő lem,
mert ad dig le volt fojt va. Ami kor ki akar tam rob ban ni, kör nye ze tem csak ér tet len -
ke dett, hogy mi ba ja a la ci nak. ez vissza té rő kér dés lett, ilyen kor kia bál tam:
Semmm mi i i ii!

Azért kü lön is örül tem, hogy Gob bi hil dá val játsz ha tok. Jól megér tet tük egy mást.
A pre mier után az egyik előadás szü ne té ben Szé kely ne vet ve jött be az öl tö zőm be:
„nem tu dod el kép zel ni, annyi ra azo no sul tok hil dá val, mint anya és fia, hogy he lyen -
ként a hang hor do zá so tok és gesz tu sai tok is azo no sak. mind a ket tő egy for mán őrült
és bo lond.”
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A pró bák azon ban ne he zen és ke ser ve sen zaj lot tak. ha el bi zony ta la nod tam, meg -
mond tam ne ki, ké te lyei met nem foj tot tam ma gam ba. vissza kér de zős va gyok, emiatt
né ha el hú zód tak a pró bák. Bár min den ap ró hang sú lyért, moz du la tért meg kel lett
dol goz ni, ez nem oko zott ben nem gör csöt. So kan bán tot ták azért, hogy görcs be
ker ge ti a szí né szeit, de ez szí né szi in tel li gen cia kér dé se. Amíg a szí nészt nem is mer -
te, ad dig ön tu dat la nul is szél ső sé ges hely ze tek be ker get te. Az in ten zi tás meg kö ve -
te lé sét sok szor fél reér tet tük, jó ma gam is, és az han gos ság ban, fi zi kai görcs ben nyil -
vá nult meg. né hány előadá sá ban ez ben ne ma radt, de leg több ször idő vel kiol dó dott.

ek kor, negy ven éves ko rom ban ta nul tam meg tő le, hogy az agy ban a ne ve tés és
a sí rás bio ló giai köz pont ja egy más mel lett van. ezért a ren de zé sei ben a ket tő gyak -
ran kö vet ke zik egy más ból, azaz örö münk ben sí runk, és szo mo rú sá gunk rö hö gés -
be csap át. A Boldogtalanokat ezért is sze ret tem, meg azért, mert a fi gu rák nem fe -
ke te-fe hé rek, így el le het árul ni, hogy a fér fi mi kor és ho gyan ha zu dik má sok nak és
ma gá nak, il let ve lé nyé nek és vi sel ke dé sé nek hol a fo nák ja, ugyanak kor at tól, hogy
ilyen, még le het sze re tet re mél tó.

ér de kes, hogy Szé kely inst ruk ciói ban ho gyan kö szönt vissza mind az, amit a ta -
nár já tól, ma jor Ta más tól én is hal lot tam és ta nul tam a nem ze ti ben. ma jor fon tos
sze re pet töl tött be az éle tem ben, hi szen ő szer ződ te tett a nem ze ti be. Azt hi szem,
sze re tett, de mű kö dött ben ne egy fur csa von zás és ta szí tás: kö zel en ged te ma gá -
hoz az em bert, az tán ki csit be le rú gott. nem na gyon, csak annyi ra, hogy ne érez ze
ma gát nye reg ben az em ber. mi re er re rá jöt tem! Az tán össze ho zott ben nün ket a Ka -
to na Jó zsef Szín ház. és kü lö nö sen az Imposztor.

mind ket ten hang sú lyoz ták, hogy min den sze re pet, ki csit és na gyot, va la hol el
kell kez de ni és va la ho va el kell jut ni. meg kell tör tén nie a dol gok nak. Sem mi ből sem -
mi nem szü let het. vagy egy ként val lot ták, hogy a kört be kell jár ni. A pró bán meg
kell hoz ni, ki kell ter mel ni az el ső gon do la tot, az tán el kell fe lej te ni, és újat kell ta -
lál ni, és újab bat meg még újab bat. ha min den le he tő sé get ki pró bál tunk, a vé gén,
mint egy ön ma gá ba zá ró dó vo nal, vissza ju tunk a kez dő ál la pot ba. ha ilyen kor a szí -
nész elé ge det len ke dik, amiért fö lös le ges nek tart ja a ki té rő ket, a vá la szuk: „Az el ső
öt let visszaiga zo lá sa nem tör tént vol na meg, ha ezt a meg tett utat nem jár juk be.”
ez volt Szé kely mun ka mód sze ré nek ta lán leg lé nye ge sebb ré sze. ezt sem As cher nál,
sem zsám bé ki nál nem ta pasz tal tam, de ná luk is igye kez tem hasz nál ni, amit Szé -
kely nél meg ta nul tam.

Szé kely ana lí zis nek hív ta a sze rep ficni kre szét sze dé sét, ami után egy szer csak
ott ül tünk a szin té zis kö ze pé ben. Ascher is ezt csi nál ta, csak ki csit kí mé le te seb ben
és több hu mor ral. Ő is sok meg be szé lést tar tott. zsám bé ki meg – és ez ná das dy
Kál mán ha tá sa – min dig csak egy mon da tot mon dott, de az te li be ta lált. A Lulu össz -
pró bá ján, ami kor egy vér be fa gyott holt test lát vá nyát ács Ja ni lel ki zős inst ruk cióinak
meg fe le lően na gyon átél ten rea gál tam le, azt je gyez te meg: „la ci, min den na gyon
jó, de ez az em ber or vos, és éle té ben már na gyon sok vért lá tott.” et től a je le ne tei -
met ki csit át han gol tam, ér zel mi leg fe gyel me zet tebb let tem, s mo ti vá lód tak a meg -
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szó la lá saim. Ké sőbb, a sza bad úszós idő sza kom ban, ami kor már nem kap tam ilyen
inst ruk ció kat, ezek ből s az eh hez ha son lók ból él tem, nem fe lej tet tem el őket.

A Coriolanusban is mét kis sze re pet kap tam, amely el szór tan, né hány mon da ton -
ként je le nik meg. Szól tam Gá bor nak, hogy nem aka rok ki ke rül ni az előadás ból, de
vol na egy ko moly mun kám a te le ví zió ban. S átosz tott. A sze re pe met papp zo li vet -
te át, én meg hol ló si Fri ci vel egy te rem szol gát ala kí tot tam. A kong resszus előt ti
kép ben szé ke ket kel lett ren dez get nünk. eszem be ju tott, hogy ami kor Deb re cen ben
egy má jus 1-jei ün nep sé gen lép tem fel az Arany Bi ka szál lo da nagy ter mé ben, szo -
ká som hoz hí ven ko ráb ban ér kez tem, s így meg fi gyel het tem, amint szót lan elv tár -
sak jár tak fel-a lá, és min den ho va, az asz ta lok alá, szög le tek be, ab lak füg gö nyök mö -
gé be néz tek, el lenőriz ték a hely színt. Fe szült, ugyanak kor kü lö nö sen ko mi kus, s
egy ben szá nal mas él mény volt. ezt el me sél tem Gá bor nak és hol ló si nak, tet szett ne -
kik, hogy eb ből az em lék ből in dul junk ki. A szö ve get szét szed tük, és össze fé sül tük.
hol ló si mon da tai nak egyik fe lét én mond tam, a má si kat ő, s for dít va. nyílt szí ni tap -
sot kap tunk rá, ahogy ha lál ko mo lyan vé gez tük a dol gun kat.

A kö vet ke ző em lé ke ze tes mun kánk a Catullus volt, ami, sze rin tem, a legesszen -
ciá li sabb és leg kü lön le ge sebb ren de zé se. Be lő le is, be lő lünk is olyan rej tett erők,
em lé kek és ér zé sek jöt tek elő, amik előt te so ha. el ka pott ben nün ket az író kü lön -
le ges vi lá ga. Ab ban is ki sebb sze re pem volt, de – ez is Szé kely ren de zé sei nek sa ját -
ja – óriá si je len tő sé gű vé nőtt. Ad dig ra, ha sza bad így fo gal maz nom, már elég jól
tud tam Füst mi lá nul. S volt ben ne egy óriá si ala kí tás, Be ne dek mik ló sé, va la mint új
kol lé gánk, má té Ga bi is ins pi rá lóan ha tott ránk. Ami kor pá rizs ban ven dég sze re pel -
tünk a Háromnővérrel, az Übükirállyal meg a Catulusszal, en nek volt a leg na gyobb
si ke re. A Cse ho vé nál is na gyobb. Az előadás ké pi sé ge ép pen úgy, mint Füst milán
drá má ja le hen ger lően ha tott a fran cia kö zön ség re.

A pro duk ciót előad tuk va la hol Svájc ban is, egy ma lom ban, amely nek a te rét Szé -
kely mes te rien ki hasz nál ta. A szü net ben ta lál koz tam ve le, s oda szólt, a vé gén meg -
be szé lés lesz. Fur csál lot tuk, hogy nem csak az előadás ról be szélt, ha nem a szín ház -
zal kap cso la tos gon do la tait mintegy val lo mást mond ta el, összeg zést tar tott, egy
fő is ko lai sze mesz tert. Utá na ta na kod tunk is, hogy mi tör tént Gá bor ral. Az tán ké -
sőbb, ami kor el hagy ta a Ka to na Jó zsef Szín há zat, más ér tel met ka pott ez az es te,
mert olyan volt, mint egy el kö szö nés.

egy idő re el vál tunk, de tud tam, ha va la ha még szín há zat kap vagy ala pít, ak kor
me gyek utá na. A kí ván csi ság is haj tott, va jon egye dül, a ka to nás ren de ző tár sai nél -
kül, mi lyen szín há zat csi nál. Ami kor te hát in dult az új Szín ház, át szer ződ tem. ezt
elein te a Ka to ná ban nem ér tet ték, de az tán egy re töb ben s nem akár kik kö vet tek.

már dol goz tam má sok kal, ami kor jött Szé kely és a nagy ka land, a DonJuan, amely
a mun kán és a sze re pen túl, egy ba rát ság feléle dé sét is hoz ta. Cser hal mi Györ gyöt
ti zen há rom éves ko ra óta is me rem. Deb re ce ni friss dip lo más szí nész ként gyak ran
jár tam a szí nész klub fö löt ti la ká suk ba a nő vé rei nek ud va rol ni. Be vi har zott, sa rok -
ba vág ta a ví vó zsák ját, s el ro hant. Ké sőbb is jó ban vol tunk, de a DonJuan pró ba -
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idő sza ká ban ala kult ki az a szo ká sunk, hogy ud va rias ko dás és ker te lés nél kül őszin -
tén el kell mon da nunk, mi lyen nek ta lál juk a má sik já té kát.

A pró bá kon és az előadá so kon is mét fel fe dez tem ma gam nak mo lière-t. Azt, hogy
ami kor Sga na rel le Don Juan hosszú mo no lóg já ba egy-egy mon dat tal köz be szól, az
mo lière- nek, a szí nész nek a meg nyil vá nu lá sa, mert nem tud ta el vi sel ni, hogy so -
káig szót la nul áll jon a szín pa don. (Tud va le vő, hogy ezt a sze re pet ő ját szot ta.) mint -
ha ma jor ír ta vol na ma gá nak. Gá bor tá mo ga tott e köz be szó lá sok ki dol go zá sá ban.
ma is min den pró bá ra em lék szem, holott majd nem be le hal tam. Azok is be jár tak,
akiknek az nap nem volt dol guk, mert él mény volt hall gat ni Szé kelyt és néz ni a kol -
lé gá kat.

mind a mai na pig érez tem a sze re te tét. A DonJuant pró bál tuk, ami kor átad ták
a Kos suth-dí ja mat. A lá nyom be hoz ta a szmo kin go mat, átöl töz tem, és mie lőtt elin -
dul tam, be ren delt a szín pad ra, meg néz te, hogy ren de sen né zek-e ki, csak ezután
bo csá tott el. mű vé sze ti tit ká runk, ma gyar la ci kí sért el az ün nep ség re, s csak a ta -
xi ban árul ta el, hogy Szé kely az es ti pró bá ról elen ge dett.

Az Ivanov, sze rin tem, nem vál tot ta be a re mé nye ket. A pró bá ról sin cse nek kü lö -
nö sebb em lé keim. Szé kely nél, ép pen úgy, mint zsám bé ki nál és As cher nál is, azt ta -
pasz tal tam, hogy ami kor már so kad szor ra ját szot tam az előadást és raj ta kap tam
ma gam, hogy itt-ott ru tin ból ol dot tam meg va la mit, visszaem lé kez tem a pró bák -
ra, a pró bák él mé nyei re, s ak kor vissza jött a szük sé ges ér zés vagy hő fok. Az Ivanov-
nál nem em lék szem ezek re az él mé nyek re. Teng tem-leng tem a tér ben, mint
szentend rei temp lom ha rang já ban az ütő, ahogy ma jor szok ta volt mon do gat ni.

Az új Szín ház ban az is majd nem megada tott, hogy egy szer re játsszam Sga na -
rellt a DonJuanban és mo lière-t Azálszenetekösszeesküvésében. Óriá si kedv vel kezd -
tük pró bál ni a Bul ga kov-da ra bot Cser hal mi val, Cso mós ma ri val, ma ro zsán eri ká val,
s már hoz ták a dísz le tet meg a jel me ze ket, ami kor le fúj ták az előadást. A mai na -
pig nem tu dom, miért.

Ami ezután kö vet ke zett, ar ról ne he zen tu dok be szél ni. mint egy ki vert ku tya, jár -
tam az ut cá kat. Az új Szín ház el vé te lé vel hon ta la nok let tünk. egyet len szín há zi ve -
ze tő sem mond ta, gyer tek hoz zám. Kez dőd tek a ven dég já té kok évei: hol itt, hol ott,
egy szer a Jó zsef At ti la Szín ház ban, más kor vi dé ken lép tem fel, mindad dig, míg le
nem szer ződ te tett a nem ze ti Szín ház.

Szé kely Gá bor szá mom ra máig eta lon, kiin du lá si pont, megér ke zé si hely, s a ba -
rá tom. Tart juk a kap cso la tot. Ak kor is, ha nem te le fo ná lunk egy más nak na pon ta.
Fi gyel rám, em lék szik a dol gaim ra, a nya va lyáim ra, min dig rá juk kér dez, és ez jó. Ki
le het bil len te ni a ko moly sá gá ból – meg tet tem egy pár szor –, és a szel le mes sé get
na gyon mél tá nyol ja. nem ki zá ró la gos em ber. A 60. szü le tés nap ján ren ge teg em bert
meg hí vott a la ká sá ra, az egész Ka to na Jó zsef Szín há zat. nem for má li san kö szön töt -
tük egy mást, és nem rö hög csél tünk kí no san, mert az el ső perc től kezd ve ha lál ter -
mé sze tes han gu la tot te rem tett. na gyon szép es te volt.
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SZA KÁCS GYÖR GYI

A Ka to na Jó zsef Szín ház ban túl va gyok a hat va na dik mun ká mon. Szé kely Gá bor nak
csak az 1985-ös Coriolanusá tól kezd ve ter vez tem, de az tán el kí sér tem az új Szín -
ház ba, sőt a hel sin ki Macskajáték ki vé te lé vel a kül föl di ren de zé sei hez is én ké szí -
tet tem a jel me ze ket. na gyon saj ná lom, hogy az új Szín ház ban Szé ke lyék el tá vo lí tá -
sa miatt az ígé re tes nek tű nő Azálszentekösszeesküvése vé gül kút ba esett.

Sze ret tem ve le dol goz ni, és há lás va gyok mind azért, amit kap tam tő le, fő leg a
bi za lo mért. nem tu dom, mi alap ján vá lasz tott mun ka tár sá nak, so ha nem kér dez -
tem, de meg ha tód tam. Rend kí vül fel ké szült volt. Ala po san is mer te a da ra bot. nem
mond ta meg konk ré tan, hogy mit kér, de fel vá zolt egy vi lá got, s in nen el le he tett
in dul ni egy úton. ez a vi lág min dig na gyon sö tét volt.

A mun ka fo lya mat több szö ri be szél ge tés sel kez dő dött. Rá kel lett han go lód ni a
gon dol ko dá sá ra. mind ket tőn ket el ső sor ban az előadás egé sze, s azon be lül az em -
ber ér de kel, meg amit ő ki fe jez. A be szél ge té sek ele jén per sze még nem volt min -
den kész és le rög zí tett, de az tán ki kris tá lyo so dott, hogy mi az, amit mind ket ten
sze ret nénk lát ni a szín pa don, a szí né sze ken.

A ter ve zés azon ban nem fe je ző dik be a rajz asz tal nál. A ren de zők sze re tik, ha ott
csü csü lök a pró bá kon, de ha ott va gyok, nem tu dom vé gez ni a dol go mat, pe dig a
meg va ló sí tás legalább olyan fon tos, mint a ru hák megál mo dá sa. Ráadá sul a ki vi tele -
zés kor, a rea li tá sok szo rí tá sá ban, több nyi re el kell tér ni a ter vek től, de a hosszú elő -
ké szí tő fo lya mat nak kö szön he tően a kész ru há kon Szé kely már nemigen vál toztatott.

Fel hány tor gat ták, hogy ma xi ma lis ta és túl költ sé ges, amit csi nál. ne kem pont ez
volt szim pa ti kus, hi szen egy ter ve ző nek az a jó, ha igé nye sek ve le szem ben s ki hoz -
zák be lő le a ma xi mu mot.

A Ka to na Jó zsef Szín ház ak kor volt a leg fan tasz ti ku sabb, ami kor ők hár man
együtt, egy mást kiegé szít ve ha tá roz ták meg az együt tes stí lu sát. zsám bé ki min dig
ra dí roz, ál lan dóan vál toz tat, azt ke re si: mit le het még meg va ló sí ta ni, mer re le het
to vább tá gí ta ni vagy mé lyí te ni az el kép ze lé sét. Ascher szel le me sen és – lát szó lag –
könnye dén dol go zik. el ké pesz tően sok és fan tasz ti kus inst ruk ciót ad, s egy pil la nat
alatt tel je sen át ren de zi azt, amit elő ző leg felépí tett. Szé kely sok kal las súbb és ala -
po sabb. Ugyanazon az úton li neá ri san megy elő re, és egy re mé lyebb re ás. egy pró -
ba fo lya mat alatt mély sza ka dé ko kat és ma gas he gye ket má szik meg. ál lan dó vál -
ság hely ze tet él meg. na gyon meg szen ved te a ren de zé se ket. ál lan dóan at tól
fél tet tem, hogy be le be teg szik.

Ta lán a Coriolanus volt a leg ne he zebb mun kánk, mert egy részt ez volt az el ső ta -
lál ko zá sunk, és még nem is mer tük egy mást, más részt ren ge teg ka to nai egyen ru -
há ra volt szük ség, s ak kor a Ka to ná nak nem volt mű he lye. A sza bás-var rást több ki -
vi te le ző kö zött osz tot tuk szét, egyik től a má si kig ro han gál tam, pró bál tam a mun kát
össze han gol ni. el ké pesz tő ter ve zői-ki vi te le zői tel je sít mény volt. pár év vel ko ráb ban,
1981-ben, ami kor ács Já nos sal a ka pos vá ri Marat/Sade-ot csi nál tuk, egy szer csak
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azt kér dez te: mi len ne, ha az előadás az öt ve nes évek ről szól na? Fel lel ke sül tem az
öt let től. ez lett itt hon az el ső előadás, amely nem a ko rá ban volt tart va, de nem is
az ak tuá lis má ban. ezt a szem lé le tet ér vé nye sí tet tük a Coriolanusban is.

A Catullusnak egé szen kü lö nös vi lá ga volt: ki lép tünk a ró mai tör té net ko rá ból,
az ókor ból, és 20. szá zad ele jei pol gá ri mi liő be ke rült az előadás. ez je len tős sti li zá -
ciós szem lé let vál tást je len tett. A pá ri zsi ven dég já té kon igen nagy ra ér té kel ték ezt
az előadást, ta lán a Háromnővérnél is na gyobb szak mai si kert ara tott. De itt hon
nem volt ek ko ra becs ben. Szé kelyt ott na gyon elis mert ren de ző nek tar tot ták.

A Mizantrópnál alap ve tően meg tar tot tuk a fran cia ba rokk stí lust. Szé kely azt kér -
te, hogy a ru há kon je len jen meg az ere de ti kor gaz dag sá ga és szép sé ge, de ne le -
gye nek raj tuk fe les le ges caf ran gok meg térd sza la gok, ame lyek a mai né ző szá má -
ra már elide ge ní tők. Ké ré se sok fej tö rést oko zott, de vé gül si ke rült na gyon szép
kol lek ciót kreál ni. Ren ge teg an tik anya got hasz nál tam, ha kel lett, ma gam fes tet tem
őket. ma már azo kat a jel me ze ket nem tud nám meg va ló sí ta ni, mert egy részt hiá -
nyoz nak a mi nő sé gi és ne mes kel mék, más részt azok a szak em be rek, akik kel ré gen
kap cso lat ban vol tam, vagy meg hal tak vagy már rég nem szín há zak nál dol goz nak,
hi szen a mű he lye ket sor ra leépí tik.

Bor zasz tóan fél té keny va gyok a szép ru háim ra. ár gus sze mek kel fi gye lem, hogy
meg van nak-e még, nem tűn tek-e el, nem ala kí tot ták-e át őket egy má sik pro duk -
ció hoz. pár éve, ami kor As cher rel hel sin ki ben dol goz tam, zsám bé ki fel hí vott, és
kér dez te: tudsz ró la, hogy ár ve re zik a ru hái dat? Cser hal mi nak a Mizantrópban vi -
selt vé kony ve lúr bőr ből ké szült kosz tüm jét on nan vá sá rol tam vissza te le fo non, hogy
meg ma rad jon. em lék szem, an nak ide jén Gyu ri több ször nyi lat ko zott ar ról, hogy
mi köz ben a szín ház nak ilyen drá ga hol mi ra van pén ze, a szí né sze ket nem fi ze tik
meg ren de sen. nem volt iga za. Te hát a ré gi és fon tos nak tar tott kosz tü mö ket meg -
ve szem és gyűj töm.

má sutt a vi lág ban nem her dál ják így el a kosz tü mö ket. Ta valy pél dául Szent pé -
ter vá ron ven dég sze re pel tünk a Ka to ná val a ré gi cá ri orosz szín ház ban, s a ven dég -
lá tók meg mu tat ták a jel mez rak tárt is, ahol – a for ra da lom, a vi lág há bo rú és a sok
év ti ze des kom mu nis ta éra pusz tí tá sai el le né re – a 19. szá zad vé gi ru hák is sor ban
felakaszt va és rend sze rez ve meg vol tak. úgy őriz ték őket, mint az arany to jást.

Az új Szín há zat nem sze ret tem annyi ra. Szép előadá sok szü let tek ott is, de más
volt a kö zeg és ki csit ne he zebb volt dol goz ni. A tá rak szel le mi sé gét kel lett átala kí -
ta ni. ha Szé ke lyék ma rad hat tak vol na, er re biz to san sor ke rül. De a szín pad és né -
ző tér kap cso la tát sem tar tot tam iga zán sze ren csés nek. Igaz, hogy szü le tett olyan
előadás, amely nek a lát vá nya job ban ér vé nye sült ott, mert jó val ma ga sabb volt a
szín pad, mint mond juk a Ka to ná ban, de a ját szók és a kö zön ség kö zött kiala ku ló
áram kört ne héz volt elér ni. A na gyobb szín há zak ban, ahol ez az áram kör ne he zeb -
ben va ló sít ha tó meg, el na gyol tab ban kell dol goz ni, erő sebb ha tá sok ra kell tö re ked -
ni, ez be fo lyá sol ja a ru há kat is. Bi zo nyos fo kú fi nom sá gok el vesz nek.
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A Ka to na- be li Mizantróp és az új szín há zi DonJuan for ma vi lá ga össze köt he tő,
de a DonJuanban még ha tá ro zot tab ban lép tünk el az ere de ti stí lus tól. le het, hogy
ezt az idő is ma gá val hoz ta, hi szen a ki lenc ve nes évek re már a klasszi kus stí lust
kezd te el hagy ni a szín ház.

Szé kely nél min dig erős és szép a lát vány, a vi lá gí tás, ugyanak kor előadá sai ban mély
és je len tős ala kí tá sok so ra szü le tett. Szí né szei ré szé ről gló ria övez te, tisz tel ték (s ez
a tisz te let ben nem is meg volt). A ren de ző ta nít vá nyai kö zül azok, akik kel dol goz tam,
szin tén ra jon ga nak ér te. ott is imád ták a szí né szek, ahol nem a sa ját tár su la tá val dol -
go zott. ál ta lá ban a hát tér em be rek fo gad ták tar tóz ko dóan, mert ve lük szem ben is ma -
xi ma lis ta volt, s ha pél dául úgy ítél te, hogy a dísz let be kell még va la mi, azt ak kor is
meg kö ve tel te, ha az az adott költ ség ve té si ke ret be már nem fért be le.

Azt, hogy ho gyan vi se lünk egy ru hát, hogy tart juk ma gun kat egy kosz tüm ben,
hogy fo gunk meg egy szok nyát és így to vább, egy re ke vés bé tud ják a szí né szek, és
egy re ke vés bé fi gyel nek er re a ren de zők. Szé kely ezt is pon to san tud ta. ez mű velt -
ség és kul tú ra kér dé se. hogy hon nan tud ta? nyil ván ol vas mány él mé nyei ből ép pen
úgy el sa já tít hat ta, mint egyéb ta nul má nyai ból.

Szé kely Gá bor je len tős, hu má nus, em ber köz pon tú szín há zat kép vi selt, amely nek
vi zua li tá sa is a ma gyar szín ház leg ma ga sabb grá di csain állt – sö tét szí nek ben. Tud -
juk, van nak ilyen ko lo ri tú fes tők, és na gyon jók.

AN TAL CSA BA

Gá bor ról szól va el ső nek az jut eszem be: szép idők, cso dá la tos idők, hi szen ami kor
együtt dol goz tunk, a nyolc va nas–ki lenc ve nes évek ben, még a vi zua li tás olyan 
in ten zív je len lé té ről be szél het tünk, ami azóta szin te tel je sen el tűnt. Az ak ko ri igé -
nyes ség sincs már meg. még lé te zett egy olyan ma gas in tel lek tuá lis szint és mű velt -
ség, amely nek alap ján el vár ták, hogy egy előadás ér de kes le gyen, ma gá val ra ga dó,
vá rat lan, fel há bo rí tó és lá za dó. ez volt a kö te les sé ge egy előadás nak.

Bár ma nap ság az ese tek több sé gé ben ez nem így van, én vál to zat la nul ar ra tö -
rek szem – mert ezt ta nul tam Szé kely Gá bor tól és mind azok tól, akik kel együtt dol -
goz tam –, hogy au to nóm nyel ven szól jak va la mi ről, ami fel kel ti az ér dek lő dést.

Ami kor eb be a szak má ba ke ve red tem, va la mi fé le na tu ra liz mus ural ta a szín há -
zat – el fa jult kó piá nak is mond hat nám –, s eb ből pró bál tam ki lép ni. hogy ho gyan?
mond juk van egy ős kép, s egy szi mu lá ció ja. ha a ket tő kö zött nincs lé nye gi kü lönb -
ség, az na gyon unal mas, de ha az ős kép elin dít egy gon do lat sort, ami nek vég ered -
mé nye ként a rea li tás rob ba nás kö ze li kon cent rá tu mát si ke rül össze pré sel ni, az már
le het ér de kes.

egy előadás ban nem csak az írott drá má nak van sa ját sá gos dra ma tur giá ja, ha nem
a vi zua li tás nak is. ez a vi zuá lis dra ma tur gia – amely a tör té net ki bon tá sá nak és
felépí té sé nek ren de zői el kép ze lé sé vel pár hu za mos, ah hoz nem min dig il lesz ke dő,
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ha nem az zal al ter ná ló, konf ron tá ló, de szo ro san a da rab hoz kap cso ló dó dra ma tur -
gia – ab ban az idő ben kez dett ben nem, s egyál ta lán: a ma gyar szín ház gya kor la tá -
ban kiala kul ni. Kér dés, ho gyan le het ki bon ta ni e vi zuá lis tör té net me sé lés sa já tos
dra ma tur giá ját, il let ve mi lyen mó don, mi lyen esz kö zök kel tu dok cso mó so dá si pon -
to kat vagy sű rű sé ge ket tö re dé ke sen vagy exp li ci te meg je le ní te ni. ezek az írás mó -
dok nem egy hul lám hosszon mű köd nek. nem ar ról van szó, hogy va la mit le ké pe -
zek, plá ne nem il luszt rá lok, ha nem egy tel je sen új nyelv szü le tik. egy írás mű szü le tik.

Gá bor eb ben a tö rek vé sem ben erő sí tett meg. So kat ta nul tam tő le, de én is ha -
tot tam rá, mert előadás ról előadás ra job ban érez tem, hogy bí zik ben nem, és egy re
na gyobb sza bad sá got kap tam tő le.

Szé kely so ha nem állt elő vi zuá lis öt le tek kel. mar kán san kép vi sel te el gon do lá sát
a mű ről, a sze mé lyi sé gek ről, el mond ta, hogy az egyes fi gu rák mi lyen sze rep-út vo -
na lon ha lad nak és kö rül be lül hol van nak a kul mi ná ciós pon tok, de minden nek meg -
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je le ní té sé re tő lem várt aján la tot. én pe dig pró bál tam min dig va la mi vi zuá lis tör té -
ne tet el me sél ni azok ban a te rek ben, ame lyek ben dol goz tunk. ez ter mé sze te sen
nem min dig si ke rült el ső re, de ilyen kor nem azt mond ta, hogy „ezt nem ké rem, le -
gyen va la mi más”, ha nem: „ezt nem ké rem ezért meg ezért”. ez a mód szer na gyon
in ten zív együtt gon dol ko dást fel té te lez. At tól kezd ve vi szont, hogy olyan út vo na lat
ta lál tam, a vi zuá lis tör té net olyan kez de ti csí rá ját ra gad tam meg, amely ne ki is meg -
fe lelt, sza ba don ha gyott mű köd ni. per sze ezután is ál lan dóan kon zul tál tunk, s az
újabb öt le tek min dig to váb bi meg be szé lés sel foly ta tód tak.

min den megol dás va la mi lyen kép ből kö vet ke zik. pél dául a Catullusban vég ső so -
ron ar ról van szó, hogy hon nan jön a go nosz. A da rab ról foly ta tott be szél ge té sünk
ab ból in dult ki, hogy a mű do mi náns gon do la ta a pers pek tí vát lan ság. Az előadás
so rán a fo lya ma tok több ször irányt vál ta nak. A kö zös für dő ből – ahol mez te le nül
ro han gál nak egyik he lyi ség ből a má sik ba, s ahol a tisz tál ko dás és a mo csok együt -
te sen van je len, te hát egy na gyon leal ja sult hely ről – ér ke zünk meg ab ba az el vi sel -
he tet le nül ha zug pol gá ri mi liő be, amely még töb bet be szél el a rossz ér zé sek ről, a
rot ha dás ról, a lep lez he tet le nül si vár élet ről, s eb ből vissza ju tunk a sö tét ség be, az
al ja dék ba. mi köz ben ez a moz gás az előadás ide je és a drá mai tör té nés alatt le zaj -
lik, be kö vet kez nek a pers pek tí va vál tá sai, s ezek az előadás cso mó pont jai. Te hát egy
ha tá ro zott hely zet ből egy káosz ba, majd on nan megint egy ha tá ro zott ba ke rülsz,
de ez már a vég. ez az új pers pek tí va a vég pers pek tí vá ja, amely ugyan hor doz za a
meg tisz tu lás le he tő sé gét, de mégis a vég. ezt a fo lya ma tot pró bál tam a je le ne tek
hely szí né nek kiala kí tá sá val, a szí nek kel, az at mosz fé rá val vi zuá li san „megír ni”. le -
het sé ges, hogy ezt az írást nem is le het azon nal de kó dol ni, mert la ten sen mű kö dik.
De a vi zuá lis je gyek ben ned, né ző ben él mény ként meg je len nek, s ér tel me zé sük ér -
de ké ben to vább kell dol goz nod, mert tu laj don kép pen rád van bíz va, hogy a tö re -
dék je len tés tar tal mak ból mit ol va sol ki. Az, hogy ész re ve szed-e, er ről vagy ar ról mit
gon dol tam, az szin te ér dek te len.

ér de kes, hogy a kri ti ka is, a kö zön ség is lel ke seb ben fo gad ta a Mizantróp szű kü -
lő-tá gu ló aj tó-ab lak konst ruk ciós dísz le te met, én azon ban nem tar tom egyér tel -
műen si ke rült nek. Azo kat a felada to kat sze re tem, ame lyek fel fe de zé se ket kí nál nak.
ezt a mun ká mat ak kor sem tar tom ilyen nek, ha egy fe lől a da ra bot si ke rült kiemel -
ni a klasszi ciz mus kö ze gé ből, más fe lől nem lett föld höz ra gad tan rea lis ta sem. Bár
rea lis ta ele mek ből épült, mégis sti li zált vagy szim bo li kus tér lett, de na gyon ne héz -
ke sen mű kö dött.

A DonJuan – akár csak a Catullus – mér föld kő a pá lyá mon. Ab ban va la mi olyas -
mit le he tett meg fo gal maz ni a va ló ság és a transz cen des kö zöt ti bi zony ta lan ál la -
pot ról, ami na gyon so kat je len tett ne kem is, de a né zők nek is. eb ben – ha son lóan
több ak ko ri előadás hoz – szin tén vol tak olyan vá rat lan pil la na tok, ame lyek emo cio -
ná lis rob ba nás ként ha tot tak, s ame lye ket na gyon hiá nyo lok a mai szín ház ból. pél -
dául a cím sze re pet ját szó Cser hal mi György el ső fel vo nást zá ró mo no lóg ja alatt két -
ezer gyer tya egy szer re gyul ladt meg, és ami kor az utol só szó el hang zott, a gyer tyák
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egy szer re kialud tak. Az egyes előadá sok előtt há rom nap pal sok-sok em ber mun -
ká já val kel lett úgy pre pa rál nunk eze ket a gyer tyá kat, hogy ez az ef fek tus meg szü -
let hes sen. hi he tet len mun ka és odaadás kel lett eh hez! ezt csak olyan meg szál lott
em ber tud ta elér ni, mint Szé kely, mert akar ta, hogy az em be rek ben megáll jon a le -
ve gő, s így ér jen vé get a fel vo nás.

Azóta is az ilyen ere jű és szel le mi sé gű előadá so kat ke re sem szer te a vi lág ban.
mert ezen nőt tem fel. S ez a ve le va ló dis kur zus ból szü le tett.

CSER HAL MI GYÖRGY

Be val lom, kez det ben Szé kely egy szer re von zott és ta szí tott. Deb re ce ni fiatal szí -
nész ként hí vott Szol nok ra egy ör kény-sze rep re. hogy ne men tem vol na, hi szen irigy -
ked ve fi gyel tünk Ka pos vár ra, Kecs ke mét re meg Szol nok ra. el kezd tem pró bál ni a
Kulcskeresőkben, de me net köz ben meg szök tem. Az zal kez dő dött, hogy két na pon
át csak ül tem, s néz tem, mit csi nál nak a töb biek, akik lát ha tóan ér tet ték, amit Szé -
kely kért tő lük, én nem. Be csü let tel tel je sí tet ték az inst ruk ció kat, az tán a je le net
vé gén meg lep ve hal lom, hogy mind az, amit lát tam s jó nak tar tot tam, Szé kely nek
ke vés, ezért új ra meg új ra vet te a je le ne tet. A har ma dik nap után va la mi ki ta lált
ürüggyel elutaz tam.

ezután már csak a nem ze ti Szín ház ban ta lál koz tunk. na gyon erős nyi tány volt
a Dantonhalála. A ré gi és nagy szí né szek egyál ta lán nem vár ták a Gá bo ro kat. zsolt
pis ta, a hí res fő ügye lő úgy mond ta: meg jöt tek a je tik. ez volt a há zon be lü li vé le -
mény. min den ki meg döb bent, mert olyan me ló kez dő dött, ami lyet aze lőtt, de azóta
se na gyon lát tunk. Ké sőb bi szín há zi éle tem ben is azt ta pasz tal tam, hogy más ren -
de zők ott hagy ják ab ba, ahol a két Gá bor el kez di.

Szé kely a ren del ke ző pró bák ide jén csu pán egy-két ol dalt pró bált legalább egy
hé tig. ezalatt olyan meg jegy zé se ket tett, ame lyek nem fel tét le nül ar ra a két ol dal -
ra, ha nem az egész da rab ra ér vé nye sek vol tak. Sok szor nem is na gyon ér tet tük,
hogy amit mond, mi ként tar to zik oda, az tán ki de rült: az egész re vo nat ko zik, és
mint va la mi fun da men tá lis tá masz nak vagy kul tu rá lis alap nak min dig a sze münk
előtt kell le beg nie, be le kell ég nie az ideg rend sze rünk be, az agyunk ba. Kál lai Fe ri
ez zel na gyon so kat kín ló dott, mert nem tud ta fel fog ni, hogy mi az, amit ő nem tud,
ezek a je tik meg igen.

Ak kor is, ké sőbb is olyan ideg ál la po tot akart lét re hoz ni a szí nész ben, amely az
ak ko ri kö zép- eu ró pai ál la po tok ból eredt, ab ból a les ben ál ló, ré sen lé vő, min den fe -
lé fi gye lő, vé de ke ző, eluta sí tó–há rí tó ma ga tar tás ból fa kadt, de amely bi zo nyos pil -
la na tok ban – ami kor egy nőt és egy fér fit a sze re lem ben hoz össze a sors – va la mi
va rázs la tos köl té szet té tu dott tá gul ni. ezt Cso mós ma ri val a Dantonhalálában na -
gyon szé pen me gé let te ve lünk Gá bor. ez volt az el ső Szé kely-lec ke, ami el rak tá ro -
zó dott ben nem, s ami után rá jöt tem: ezt a nyel vet ugyanúgy el kell sa já tí ta ni, mint -
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ha an go lul vagy szansz kri tül ta nul nék. na gyon ne héz volt – és nem min den ki nek
si ke rült – meg ta nul ni Szé ke lyül. Ké sőbb, ha meg kér dez te va la ki, hogy mi lyen az a
ren de ző, aki vel ép pen dol go zom, tré fá san azt szok tam fe lel ni: tö ri a Szé kelyt.

Ak kor is, ami kor már min dent fel ra kott a szín pad ra, a pró bák előtt ret teg tünk
at tól, hogy ki csú szik a lá bunk alól a ta laj, azt is mond ha tom, hogy görcs ben állt az
ideg rend sze rünk. Az tán el jött a pró bák utol só he te, ami kor ked ves mo sollyal be lök -
te vál lá val az öl tö ző aj ta ját, s azt mond ta: „fe lejts el min dent, amit ed dig mond tam”.
Cso dák cso dá ja: ez egy sze ri ben ki la zí tott. mie lőtt be men tem a szín pad ra, azon tű -
nőd tem, hogy mit kel le ne el fe lej te nem. Tu laj don kép pen sem mit, hi szen min den be -
lém lett ad jusz tál va, be lém lett dí szít ve, s az előadás el ső két-há rom per ce után nyu -
ga lom köl tö zött be lém.

hosszú évek tel tek el, míg rá jöt tem, hogy min den tisz tes sé ge sen el vég zett munka
után az em ber megen ged he ti ma gá nak azt a lu xust, hogy lel ki leg rend ben le gyen,
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azaz ne le gyen pszi chés za va ra. Az a koc ká zat már rész ben tő le füg get len, hogy bu -
kunk-e vagy si kert ara tunk. na gyon ke vés szer kel lett megél nünk a si ker te len sé get.

A TroilusésCressida még me re de kebb volt. A né zők előtt ta lán meg buk tunk, de
szak mai lag nem. Ki vé te le sen erős fel ké szü lés előz te meg. le het, hogy Szé kely szo -
kat lan sze rep osz tá si el kép ze lé se miatt ka pott gel lert a pro duk ció, de ez a dön tés
az ő mű vé szi sza bad sá gá nak kö ré be tar to zott. Az is le het, hogy ez a da rab ko rai volt
a nem ze ti kö zön sé gé nek – bár ha a Dantont ki bír ták, ak kor en nek be fo ga dá sa sem
le he tett ak ko ra prob lé ma.

Két ség te len, a szí né szek egy jól kö rül ha tá rol ha tó cso port ja kí vül ről is jól ér zé -
kel he tő, sza bo tázs sze rű el lenál lást foly ta tott a ve ze tők el len. Kö zü lük töb ben fel -
jár tak Aczél elv társ hoz, és mó sze rol ták a ve ze tést, te hát nem csak szak mai, ha nem
po li ti kai nyo más is ne he ze dett rá juk. er ről na gyon ke ve set tud tunk, mert a Gá bo -
rok a rész le tek től is meg kí mél tek min ket. Azt vi szont na gyon ne héz szív vel vi sel te
az em ber, hogy ami kor pró ba szü net ben fel men tünk a bü fé be és le rogy tunk, nem
ar ról be szél get tünk, ami a szín pa don zaj lott, ha nem ilyen meg jegy zé sek röp köd -
tek: „ezt ki ké rem ma gam nak!” „ez di let tan tiz mus!” „Ama tő rök, hon nan sza laj tot -
ták eze ket?” lé lek ben ak kor áll tam a két Gá bor mel lé, ami kor eze ket hal lot tam.
e mö gött nem nem ze dé ki el len tét hú zó dott, ha nem íz lés be li. nem min den „öreg”
volt egyér tel műen el len sé ges, pél dául Kál mán Gyu ri – aki vel reg ge len te sak koz tam,
s aki min dig hagy ta, hogy vagy öt ven fo rin tot, vagy egy fél szál kol bászt nyer jek tő -
le – mond ta: „Cso dál lak ti te ket, mert meg tud já tok csi nál ni azt, amit ezek a zse nik
kér nek. ne kem már annyi ra beállt az agyam az év ti ze dek óta meg szo kott sem mit -
mon dó met ri kus ság ra, hogy eb ből nem tu dok ki lép ni, s ezt szé gyel lem.” S eb ben
nem volt sem mi iró nia.

Ami kor a Ka to na Jó zsef Szín ház megala kult, ak kor – ahogy mon da ni szok ták –
el vált a szar a máj tól. Az, hogy a nem ze ti ben nem ge ne rá ciós prob lé ma volt, iga -
zol hat ja: az úgy ne ve zett öre gek vagy ré giek kö zül jó pá ran át men tek a Ka to ná ba.
ezek va ló já ban szel le mi leg friss em be rek vol tak. Akár mi lyen kis sze re pet kap tak is
a Ka to ná ban, pél dát mu tat tak szí né szi alá zat ból, mel let tük meg ta nul tuk, hogy nem
le het túl zot tan „tor kos kod ni”, hi szen mind annyian ugyanazt a ke nye ret esszük, sen -
ki nek nem jár ka lács.

ez az idő szak ala poz ta meg a Szé kellyel va ló kap cso la to mat, ami ről az új Szín -
ház szét ker ge té se kor azt jegy ez te meg: na gyon saj nál ja, hogy olyan ba rá tot ve szít
el, mint én. Rá cso dál koz tam: mi, ba rá tok, hi szen egész is me ret sé günk alatt öt mon -
da tot nem be szél tünk a pri vát élet ben. ez igaz, de én más sal sem be szé lek so kat –
volt a vá la sza. el kel lett töp ren ge nem azon, hogy mi a ba rát ság.

volt egy Szé kely Gá bor ne vű ma gánem ber, akit egyál ta lán nem is mer tünk. Tud -
tuk hogy bol dog há zas ság ban él és van nak gye re kei. és volt egy szín há zi Szé kely
Gá bor, aki nél érez tük a pe da gó gu si vé nát, csak azt nem tud tuk, hogy jó vagy rossz
pe da gó gus-e. Ar ra könnyű volt rá jön ni, hogy jó ren de ző, mert ha meg néz tem egy
előadá sát, amely ben nem ját szot tam, ak kor azt mond ta az em ber: hű ha, itt min den
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a he lyén van! Fő leg azért, mert kép ző mű vész aggyal dol go zott – ere de ti leg fes tő
akart len ni –, és ab ban a ké pi vi lág ban, amellyel a szí né sze ket kör be rak ta, meg je -
len tek a kü lön bö ző mű vé sze ti ágak. meg azért is, mert ha rá né zett egy szö veg re,
azon nal és té ved he tet le nül meg tud ta ítél ni. ha azt mond ta egy da rab ról, hogy jó,
de po ko li rosszul van for dít va vagy már avítt, azt is tud ta, ki hez kell for dul ni, hogy
a hiá nyos sá gok el tűn je nek. így hív ta pet ri Gyu rit elő ször a Mizantróp, majd a Don
Juan új ra for dí tá sá ra. Ami kor meg tud tam, hogy a Mizantrópban ját szom, elol vas -
tam Illyés Gyu la for dí tá sát, és azt érez tem, hogy ezek nek a lok nis mon da tok nak so -
ha nem ju tok a vé gé re. pet ri szö ve ge meg ele ven, mai, úgy él, hogy akár az ut cán is
el le het ne mon da ni. De rá ta lált Fo dor Gé zá ra is. olyan em be rek kel vet te kö rül ma -
gát, akik hon nan, hon nan nem, de tud ták a szín há zat.

A pe da gó gu si mun ká ja a szol no ki szí né szek nél mű kö dött jól, mert ők ki jár ták
az is ko lá ját. én, aki ké sőbb ta lál koz tam ve le – meg kü lön ben is el va dult ké pem
volt a vi lág ról, és sem mi lyen is ko la pad ba sem sze ret tem beül ni –, ne he zen tör -
tem hoz zá, de az volt a máz lim, hogy mégis meg lát tam ben ne a jó ta nárt. Azt,
hogy min dent el len ke ző mó don csi nál, mint én: el len ke ző mó don él, el len ke ző
mó don fog ja fel a szín há zat. eb ben az el len tét ben lát tam meg a ta nul ni va lót. Ami -
kor egy pró ba vé gén ha zain dul tam, nem ar ra gon dol tam, hogy ho va ugor jak be
egy sör re, ha nem ar ra, hogy mi a fe né ket mon dott, rak juk csak össze, s ak kor en -
nek szel le mé ben ta nul tam ott hon, s azt érez tem, hogy az inst ruk ciói mű köd te tik
a ta nu lást. ez na gyon jó kulcs volt. pél dául az új Szín ház ban elé ge det ten jöt tem
ki egy Ivanov-p ró bá ról. Tud tam, hogy a je le net ben min den jól mű kö dik, kap cso -
la tom Tóth Il di vel jó, ideg rend sze ri leg rend ben va gyok, holl Csö ge jó kor jött be,
jól vág tam rá, ő is jól vá la szolt. men tem a hosszú fo lyó són, jön ve lem szem be Szé -
kely, és el kap ja a gra ban co mat. hiá ba én va gyok a na gyobb és erő sebb, be lö kött
a kel lék tár aj ta ján, s az ar com ba mond ta: „ne légy ilyen egész sé ges!” mar ha fon -
tos inst ruk ció volt.

A rossz tu laj don sá gai mat annyi ra ki tud ta he gyez ni, hogy már ne kem fájt. ha
szép lel kűs köd ve okos kod tam, rög tön meg kap tam: „nem te vagy okos, ha nem Cse -
hov.” vagy „nem ne ked kell ki ta lál ni hogy mit csi nálj, majd én meg mon dom”. na,
az volt a leg ne he zebb meg csi nál ni, amit ő mon dott. Azt érez tem, hogy ka lo dá ba
zár. vi tat koz tunk is er ről, s az zal ér velt, hogy amit én ki ta lá lok vagy sze ret nék csi -
nál ni, az csak öt let, de ami fe lé ha la dunk, az egy gon do lat, egy gon do lat rend szer.
Fo ko za to san ér tet tem meg. So kat ta nul tam már előt te la ti no vits tól vagy Őzé től,
az idol jaim tól, de hogy a szín ház mi lyen fon tos esz köz ab ban a vi lág ban, amely ben
együtt ügy kö dünk, azt tő le ta nul tam meg. és zsám bé ki tól.

on nan tól kezd ve nem ar ra vol tam büsz ke, hogy mint szí nészt felis mer nek az ut -
cán, ha nem ar ra, hogy a Ka to ná nak va gyok a tag ja. ott sem a rang je len tett va la -
mit, ha nem a mi nő ség. meg an nak a fáj dal ma, ha ki ma ra dok va la mi ből. Ami kor el -
jöt tem a Ka to ná ból, va ló sá gos meg vo ná si tü ne teim let tek. 1988 ja nuár já ban lép tem
ki. Gá bor azt mond ta, vár jak jú niu sig, mert ak kor ő is el megy. mell be vá gott ez a
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mon dat, ami a tár sal gó vé gén lé vő kis egér lyuk nyi iro dá já ban hang zott el. nem ér -
tet tem, hi szen ak kor még nyo ma sem volt an nak, hogy eset leg a mély ben va la mi
tö rés vo nal len ne, lát szó lag min den ola jo zot tan mű kö dött.

Bár el jöt tem, utol só kö zös mun kánk, a Mizantrópmég a kö vet ke ző sze zon ban is
re per toá ron ma radt, zsám bé ki va la mi kor ok tó ber vé ge fe lé vet te le a mű sor ról. Utó -
lag már iga zat adok ne ki, hogy a si ker csú csán, ami kor még telt ház zal megy, akkor
kell el bú csúz tat ni egy ilyen hí rű előadást. Ak kor nem ér tet tem. S ami kor el ter jedt
a hí re a da rab te me tés nek, a né zők meg ro ha moz ták a szín há zat, és min den tal pa -
lat nyi he lyen áll tak a so rok mel lett, kö zött. nagy ün nep volt. Szé kely nem jött el.

A Mizantróp tu laj don kép pen a fáj da lom ról szólt. Fan tasz ti kus dísz le tet ter ve zett
An tal Csa ba. elő ször érez tem azt, hogy ez a da rab pont eb be a tér be va ló. Szé kely
a pró bák kez de tén olyan hely zet be ho zott en gem és Ud va rost, hogy egy re gya nak -
vób ban néz tük egy mást. én utál tam Do rottyát, ő meg en gem. Anél kül, hogy tud -
tuk vol na, mind ket tőnk ből gyű lö le tes fi gu rát for mált. Do rottyá nak olyan inst ruk -
ció kat adott, hogy le gyen ke mény, ra cio ná lis, csúcs ér tel mi sé gi mó don gon dol ko dó
nő, ne kem meg olya no kat, hogy oron te az, aki tud ja, mi ként kell eb ben a kor ban
él ni, te más kor gyer me ke vagy, ro man ti ku sabb alak.

így az tán Ud va ros lett az ér tel mi sé gi, én meg egy ma gá val ví vó dó, baj ló dó, köl -
dök né ző fi lant róp. Ami kor el kezd tük az össz pró bá kat, je le net ről je lent re esett le
mind ket tőnk ben a tan tusz: egy más el len let tünk uszít va. Jól föl hú zott min ket.
Bor zal ma san elé ge det len volt ve lünk. egy szer Ud va rost el küld te hát ra pi tye reg -
ni, és hát tal is kel lett áll nia. ha egy szer is hát ra né zett, rá szólt: „ne nézz hát ra, ez
a pa sas ne ked meg szűnt, ha egy szer is hát ra né zel, az re mény.” Bor zal mas volt,
mert egy foly tá ban csak egy há tat lát tam, ami ről min dig le pat tan tam. hi he tet len
volt. ve gyél rá egy szí nész nőt, aki ráadá sul sztár, hogy nem tu dom hány per cig
áll jon hát tal a né ző tér nek, el dug va a szín pad mé lyé re, és én is ar ra vol tam kény -
sze rít ve, hogy fé lig hát tal áll jak, mert el kül dött szél re, s on nan be szél tem. A je le -
net vé gén le kel lett rogy nom egy elől ál ló pad ra, de már előt te úgy érez tem, hogy
ki megy aló lam a ta laj. nem fi zi ka i lag volt ne héz ez a szi tuá ció, mert jó kon dí ció -
ban vol tam – akár a há tam ra is ül tet het te vol na Do rottyát –, ha nem ide gi leg ter -
helt meg.

Rej tély, hogy hon nan tu dott oly so kat a nők ről. Ró la egyet len kaj la tör té ne tet
sem le he tett hal la ni. ol vas mány él mé nyek nél a tu dá sa sok kal mé lyebb volt. So kat
elárul ró la az a szto ri, hogy ami kor zsám bé ki val együtt asszisz tált a vá mos lász ló
ren dez te Azembertragédiájánál Sze ge den, a sza bad té rin, Gá bor gyak ran el tűnt.
ha vá mos kér dez te, hogy hol van, azt vá la szol ták, há tul a sta tisz té ri át ren de zi. Az
igaz ság az, hogy felült a vo nat ra, és pest re ment, mert ak kor ud va rolt a fe le sé gé -
nek. eh hez azért kel lett egy adag csi bész ség.

A Mizantrópnál egyér tel mű volt szá mom ra, hogy ez ér tel mi sé gi prob le ma ti ká jú
da rab. Az új szín há zi DonJuannál ezt tá vol ról sem érez tem. el len is áll tam az ér tel -
mi sé gi meg kö ze lí tés nek, és so káig pró bál ni sem akar tam. Az tán azt mond tam, ha
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a lej tős szín pad te te jé ről leug rom és túlélem, ne ki lá tok. így tör tént. Csak a pró bák
vé ge fe lé de rült ki szá mom ra, hogy Szé kely mit ért ér tel mi sé gi prob le ma ti kán. ho -
gyan fog juk be fe jez ni? – kér dez tem. Az ér tel mi sé giek alatt a kö zép kor ban sem nyílt
meg a ta laj, ezek bi zony in fark tust kap tak – ma gya ráz ta. Ja? Azt is me rem, épp ele -
get lát tam szű kebb és tá gabb kör nye ze tem ben.

va la mit megér tet tem az úgy ne ve zett ér tel mi sé gi at ti tűd ből, amely ugyan tő lem
tá vol áll, mégis egy foly tá ban csúcs ér tel mi sé gi fi gu rá kat kel lett ját sza nom. el fo gad -
tam, hogy Szé kely eb be a tí pus ba tar to zik, de ő ezen kí vül jel le mes is. Sok ilyen at -
ti tű dű em ber rel ta lál koz tam, de köz tük igen ke vés sel, aki re ezt a megál la pí tást ma -
ra dék ta la nul hasz nál nám. Ren de zők kö zött is van nak so kan, akik jól szín re tud nak
vin ni egy da ra bot, de az élet ben ezt pré di kál ják és azt isszák, s for dít va. Gá bor azon -
ban úgy is élt, ahogy dol go zott. Amió ta ki pöc köl ték a szín ház ból, több ször el gon -
dol kod tam azon, ho gyan fo gad hat ja el a szak ma, hogy nincs egy olyan tar tó osz lo -
pa, iga zo dá si pont ja, mint Szé kely.

Gá bor nem az a ren de ző, aki ma be fe je zi az egyik mun ká ját, s hol nap kez di a kö -
vet ke zőt. Azt le he tett tud ni, hogy éve ket tölt egy-egy ren de zé sé nek elő ké szí té sé -
vel, amel lett, hogy ad mi niszt rál ja a szín ház sor sát. Az a fel ké szült ség, amellyel megér -
ke zett a pró bák ra, azt tu da to sí tot ta ben nem, hogy itt ke vés ké pes sé ges szí nész nek
len ni s el fo gad tam: ha egyi künk se akar el buk ni az előt tünk ál ló úton, ve zes sél. Sok -
szor vet tem ész re, hogy amint men tünk elő re a pró bá kon, nem csak én, ő is ment
tönk re. nem egy elé ge dett ren de ző ült a né ző té ren – ahogy ez ál ta lá ban len ni szo -
kott–, ha nem egy em ber, aki lát ja, hogy mész szét a szín pa don, és ő is megy széj jel.
S ami kor ha bog va mon dom a szö ve get, ha bog va mond ja, hogy rossz. hi he tet len
meg ha tó volt. nem tud tam annyi ra be gu rul ni rá, hogy ne ve gyem ész re: ha lál sá padt
és re meg a ke ze. ez hi te le sí tet te a sze mem ben. De, gon do lom, eb ben nem va gyok
egye dül. Ugyanúgy be le rok kant min den előadás ba, mint egy lel ki is me re tes szí nész.
né ha a nö ven dé kein, akik kel volt sze ren csém dol goz ni, ugyanezt lá tom: jé, ez a har -
minc év vel ezelőt ti Szé kely gesz tu sa. Ők is átörö köl ték ezt, mi köz ben egé szen más
uta kat jár nak be.

Ab ban is egy hú ron pen dül tünk, ahogy a szí nészt tér be he lyez te. Az előt te szer -
zett szín há zi él mé nyeim ar ról szól tak, hogy kvá zi fron tá li san, a né ző tér rel csak nem
szem be, re lief sze rűen, ki csit kont ra posz to san, a sze rel mem fe lé in dít va a gesz tust,
de a né ző nek mond va hang zik el, hogy sze ret lek. ezt a het ve nes évek ben már na -
gyon ne vet sé ges nek tar tot tam. Ami kor Szé kely va la hol há tul, ráadá sul hát tal he lye -
zett el a szín pa don, ak kor tud tam, hogy a test tar tá som mal kell el mon da nom, hogy
ab ban a pil la nat ban ki va gyok. Az ilyen beál lí tá so kat öröm mel vál lal tam. egyéb ként
is sze re tek hát tal ját sza ni – ezt sok szor a sze mem re is ve tik –, s ez nem csak a Szé -
kellyel meg zsám bé ki val megélt kö zös ka land jaim ból kö vet ke zik, ne kem is igé nyem
van er re. Gye rek ko rom tól sze re tek al bu mo kat la poz gat ni, s már fiata lon azt gon -
dol tam, hogy a szín ház adós a tér rel. nem azért, mert Brook nak er ről szól egy köny -
ve, ha nem azért, mert hi tel te len nek tar tom, hogy há tul le szúr juk egy mást, az tán
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elő re kúsz va elöl még el mon dunk há rom fon tos mon da tot. Szé kely nél min den kon -
co lás elöl volt, azaz ott, aho va va ló.

Szé kely tér ke ze lé sé ben a drá ma szó lal meg. érez tem, hogy ha DonJuanban le -
zu hant egy csil lár itt, egy má sik meg amott, ak kor eb ben a „bom ba töl csé rek” ál tal
szab dalt tér ben nem le het egy sze rűen megáll ni és szé pen el mon da ni a szö ve get,
mert mind járt a fe jünk re esik va la mi, és pont oda, ahol va gyok. és ez len ne igaz sá -
gos, mert ha ko mo lyan ját szunk, ak kor zu han jon ránk a csil lár.

vagy a kan csó vi zei. hang sú lyos he lye ken min dig volt egy kan csó víz. Sok szor
sze ret tem vol na kiin ni, vagy a fe jem re ön te ni, de min dig azt ér ze tem, hogy ez olyan
len ne, mint ha szét rúg nék egy ol tá ri szent sé get. olyan erős szim bó lum volt. em lék -
szem, ha el men tem mel let te, és meg re me gett a víz fel szí ne, ak kor megijed tem, mert
ez láb ujj he gyes hely, egy fix pont. ezek fur csa, de lé nye ges üze ne tek vol tak, ami ket
per sze nem min den ki ész lelt vagy fej tett meg. és a szín pa don ál ló rúd! ál ta lá ban
ki csit bal fe lé el tol va a tér ben el he lyez ke dett egy rúd, mint ha ka pasz ko dá si pont
len ne, ahol do bog az em ber szí ve, ott meg le het pi hen ni. volt prak ti kus hasz na is,
pél dául a Menekülésben vaj da Dru nyó nak beállt a de re ka, nem tu dott kiegye ne sed -
ni, de be le ka pasz ko dott, és fel húz ta ma gát. har gi tai Iván most Fe hér vá ron a Félke-
gyelműbe szin tén be te te tett egy ru dat: édes jó Is te nem, de szép gesz tus! Tu dom,
ez csak azok nak mond va la mit, akik Szé kely nél is ott vol tak.

Gá bor nál na gyon kel lett tud ni szö ve get ol vas ni, meg ta lál ni, hogy mi ről szól egy-
egy mon dat. er re iszo nyú nagy hang súlyt fek te tett ele jé től kezd ve. em lék szem, hogy
a DonJuan pró báin Sin kó la cit és ma gyar At ti lát a nyi tó je le net ben ho gyan nyúzta
meg. Kö zö sen ke res ték, hogy mi ről szól ez a do hány zás szép sé gé ről és él ve ze té ről
szó ló dia lóg? mit je lent he tett ez ak kor, a da rab szü le té se kor, és mit ma? miért er -
ről be szél nek, ha kö zöt tük egé szen más tör té nik? hogy le het elüt ni az időt, mi köz -
ben Don Ju an ra vár nak, aki nek, ha meg jön, egy po ko li rossz hírt kell el mon da ni?
hogy fe di el ez a be szél ge tés azt, ami re a né ző nek tény le ge sen fel kel le ne ké szül -
nie? S mia latt eze ket a kér dé se ket tisz táz ták, meg te rem tő dött az a szi tuá ció, amely -
be ne kem, Don Ju an ként, a transz cen dens spi rál te te jén csak be kel lett lép nem.

Csu pán Szé kely nél érez tem, hogy ha nem já rom vé gig azt az utat, amit meg be -
szél tünk vagy ami re inst ruált, cser ben ha gyom. holott más eset ben megen ge dem
ma gam nak, hogy ki pró bál jak va la mit ak kor is, ha eset leg po fá ra esek. Az sem ér de -
kel, hogy ott ül négy száz em ber, mert úgy gon do lom, ak kor a po fá ra esé sem ben
fog nak gyö nyör köd ni. Adott eset ben az is ér de ke sebb le het, mint amit a ren de zés
sze rint csi nál nék. eze ket a stik li ket ő utá na már nem en ged tem meg ma gam nak.
nem azért, mert fél tem tő le, mert so ha nem fél tem, s ez a cso dá la tos, hi szen nem
fé lel me tes volt, csak kö ve telt va la mit. Azt kö ve tel te meg, amit lá tott ben nem, hogy
ne ma rad jak alul a ma gam le he tő sé gein. Gyö nyö rű ké rés. eb ből is adó dik, hogy a
Szé kellyel dol go zó em be rek ben va la mi kü lö nös eti ka ala kul ki, mi köz ben va la mi na -
gyon fon tos dol got meg ta nul nak ön ma guk ról. én azt ta nul tam meg ma gam ról, hogy
ar ra a há rom órá ra, ami kor a szín pa don lé te zem, én va gyok a leg fon to sabb a vi lá -
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gon. ez hety ke mon dat, ahogy ő mon da ná, vagy „ne trium fálj”, ezt is sze ret te mon -
da ni, de hány száz mil lió em ber nek so ha nem ada tik meg, hogy há rom órá ra a vi lág
leg fon to sabb em be re le hes sen. ne kem meg min den es te.

UD VA ROS DO ROTTYA

Szi go rúan vé ve csak há rom ren de zé sé ben ját szot tam, de Szé kely Gá bor már ha ma -
rabb ha tott rám, mint mie lőtt sze mé lye sen ta lál koz tunk. megelőz te a hí re, az, hogy
Szol no kon na gyon jó szín há zat ve zet. Ami kor a fő is ko lán azon kel lett gon dol kod -
ni, hogy vég zés után ho va szer ződ jünk, Szol no kot néz tem ki ma gam nak. eb ben
dön tő sze re pe volt an nak, hogy lát tam két Szé kely-e lőadást, az AthéniTimont és a
Boldogtalanokat. Az Athéni olyan volt, mint egy gyo mor szá jon vá gás – hosszan zo -
kog tam utá na. Fel ka vart az a kí mé let len őszin te ség, amit a szí né szek leg több jé nél
érez tem. S ugyanezt mond ha tom a Füst mi lán -e lő a dás ról is. Ar ra, amit a Shakes -
peare-ben papp zo li, il let ve a Boldogtalanokban Cso mós ma ri csi nált, ma is éle sen
em lék szem, s ké sőbb bol dog vol tam, ami kor ki de rült: egy tár su lat nál le szünk.

vé gül is az, hogy Szol no kon kezd tem a pá lyá mat, fur csa vé let len nek kö szön he -
tem, an nak, hogy Gá bor ak kor ment a nem ze ti Szín ház ba, ami kor én vé gez tem.
Ugyanis Szé kely nél je lent kez ni kel lett, ha sze ret tél vol na hoz zá szer ződ ni, mert ná -
la a dön tés nél nem csak a szí nész te het sé ge és al kal mas sá ga szá mí tott, ha nem en -
nél is job ban az, hogy az il le tő mennyi re akar és tud azo no sul ni az ő szín ház esz mé -
nyé vel, mennyi re akar ré sze se len ni a ve le va ló kö zös mun ká nak. Bár na gyon
sze ret tem vol na Szol nok ra men ni és Szé kellyel dol goz ni, vé gül is nem je lent kez tem
ná la. Ami kor vi szont bi zo nyos sá vált, hogy el megy Szol nok ról, az új igaz ga tó, Schwaj -
da György és a fő ren de ző Csi szár Im re szólt, hogy kel le nek fiata lok a Gá bor ral együtt
tá vo zó szí né szek he lyé re, s igent mond tam.

Szé kellyel te hát el ke rül tük egy mást, bár az utol só évé ben, még fő is ko lás ként, a
ve szé lyez te tett ter hes Sza ba dos zsu zsi he lyett ne kem kel lett beug ra nom a Csi szár
ren dez te Bugrisokba, mert fel vet te a té vé, így meg ta pasz tal hat tam, ho gyan dol go -
zik a tár su lat. De ké sőbb is, ami kor már tag le het tem a Szig li ge ti Szín ház ban, azt
érez tem, hogy a fa lak is su gá roz zák azt a szel le met, amit Gá bor te rem tett meg.
A kol lé gák já té kán, pró ba mód sze rén, ko moly sá gán le he tett le mér ni, mit je len tett
Szé kellyel kö zö sen gon dol kod ni a szín ház ról, az élet ről.

há rom éva dot töl töt tem Szol no kon. 1979-ben lju bi mov meg ren dez te ná lunk Tri -
fo nov Csere cí mű da rab ját, és mi vel elé ge dett volt ve lem, a kö vet ke ző sze zon ban,
ami kor ő a nem ze ti ben a Háromgarasosoperát vit te szín re, én is fel ke rül tem pest -
re. ez már a Szé kely–zsám bé ki-é ra utol só éve volt, Gá bor en gem ott nem ren de -
zett. mégis volt egy je len tős ta lál ko zá sunk. Az el ső év ben a Brecht-da ra bon kí vül
Bró dy Sán dor Amedikus cí mű szín mű vé ben ját szot tam. A zöm mel fiata lok ból ál ló
együt tes – be leért ve Szeg vá ry meny hért ren de zőt is – ne he zen ta lált kul csot a da -
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rab hoz. Szé kely meg néz te az egyik össz pró bát, utá na mon dott né hány szót az egész -
ről, és tá vo zott. Dél után vagy es te fel hí vott, és más fél-két órát be szél get tünk a sán -
ta, nem kí vánt há zas ság ba kény sze rí tett Ri za sze re pé ről, ar ról, hogy mi lyen lel ki sé -
rü lé sei le het nek, a lány ho gyan rea gál a da rab be li hely ze tek re és így to vább. én
mond tam a ma ga mét, hogy mit miért csi ná lok, ő meg elem zett. más nap ra min den
a he lyé re ke rült ben nem. eb ből a be szél ge tés ből több ins pi rá ciót és se gít sé get kap -
tam, mint a két hó na pos pró ba idő szak alatt. A to váb biak ban, az előadá so kon már
nem szo rong tam. hogy ez mi ként lát szott kí vül ről, s mi lyen lett ma ga az előadás,
azt per sze nem ne kem kell megítél nem.

A Ka to na Jó zsef Szín ház ban vég re játsz hat tam Szé kely ren de zé sei ben. min denki,
aki elő ször dol go zik ve le, na gyon meg szen ve di a kö zös mun kát. ne künk ez az Ahogy
tetszik volt, ami így, utó lag is rém álom nak tet szik. Gyö ke re sen el té rő volt az el képze -
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lé sünk Ro sa lin dá ról. én ret te ne tes, al jas, fe le lőt len alak nak tar tot tam, aki sze mét
mó don bá nik a sze ren csét len, naiv, gya nút lan or lan dó val, Gá bor pe dig az éte ri és
tisz ta sze re lem meg tes te sí tő jét lát ta ben ne. Tép tük és vág tuk egy mást. mind ket ten
vég le te kig ki tar tot tunk vélt iga zunk mel lett, kés he gyig me nő vi ták és ve sze ke dések
töl töt ték ki a pró bá kat, ame lyek től legin kább a töb biek szen ved tek. Több ször kö -
nyö rög tem, hogy ve gye el tő lem a sze re pet, ossza át más ra, hi szen öt per cen ként
kap tam meg, hogy mit ke re sek a pá lyán, nem tu dok egy mon da tot tisz tes sé ge sen,
kö zép han gon el mon da ni, fel szí nes va gyok stb. nem tet te meg. el búj tam, nem men -
tem pró bá ra, egy idő után már csak köz ve tí tő kön ke resz tül kom mu ni kál tunk egy -
más sal, de vé gül csak ki pré sel te be lő lem, amit akart. So ha nem ked vel tem meg a sze -
re pet. Igaz, ké sőbb be lát tam, mi lyen ne héz feladat ezt el ját sza ni, s mennyi vel több
ré te ge van a fi gu rá nak, mint amennyit ak kor si ke rült fel mu tat nunk. Gá bor nyil ván
eze ket a mély ré te ge ket sze ret te vol na ár nyal tab ban ki bon ta ni. A har ma dik év ben,
ami kor felújí tot tuk az előadást, mo so lyog va kons ta tál ta, hogy nem egé szen azt
játsszuk, ami ben ere de ti leg megegyez tünk – hi szen idő köz ben rá jöt tünk a da rab
víg já té ki ízei re, s ezt pró bál tuk fel szín re hoz ni –, de vé gül is nem bán ta, hagy ta.

Amennyi re ne héz volt az Ahogytetszik pró ba idő sza ka, annyi ra prob lé mát lan, sőt
bol dog és kie gyen sú lyo zott fo lya mat ként em lék szem a Catullusé ra. Füst milán drá -
má já ban a sze rep lők mindegyi ke pok lo kat jár meg, még sem oko zott ak ko ra trau -
má kat e pok lok fel tá rá sa, mint az el ső ta lál ko zás. ek kor gon dol kod tam el elő ször
azon, hogy mi lyen el ké pesz tően so kat tud ez a kie gyen sú lyo zott, bol dog és har mo -
ni kus csa lá di éle tet élő, biz tos ér zel mi hát tér rel ren del ke ző fér fi az em be ri, s kü lö -
nö sen a női nyo mo rú ság ról, a min den fé le bű nök bugy rai ról, a ki szol gál ta tott ság ról,
a megaláz ta tá sok ról… le vi szi a szí né sze ket is, a né ző ket is e bugy rok leg sö té tebb
mé lyei re, de a vé gén min dig fel mu tat va la mi hal vány re ményt. ná la ta pasz tal tam
meg, hogy mi a ka tar zis, ami az előadá sai ban min dig meg je lent, s amit na gyon hiá -
nyo lok a mai szín ház ból. Szé kely előadá sai nál a né ző megél het te a ma gá ban vagy
a vi lág ban je len le vő rosszat és go nosz sá got, de meg kap ta an nak esé lyét is, hogy
mindeze ken fe lülemel ked hes sen. eb ben a pró ba idő szak ban má té Gá bor volt az új
em ber, ő szen ved te meg a Szé kely-mód szer rel va ló is mer ke dés pok lait. Imád tuk ját -
sza ni a da ra bot. Cso mós ma ri val egy öl tö zőnk volt, s min den es te a da rab ból vett
mon da tok kal bú csúz tunk egy más tól. Az utol só előadás után min den ki sírt, nem
akar tuk el hin ni, hogy le vet ték a mű sor ról.

A har ma dik kö zös mun kánk a Mizantróp volt, amit gyö nyö rű előadás nak tar tok.
Fél tem tő le, mert ide gen ked tem mo lière- től. Cse hov ba az em ber azon nal be le sze -
ret. Shakes peare ne he zebb dió, nem könnyű meg fej te ni, de ná la is le het fo gást ta -
lál ni. mo lière más – gon dol tam. A Mizantróp pró bái alatt előíté le tei met re vi deál -
nom kel lett. Gá bor meg mu tat ta, mi lyen élő, bo nyo lult, fáj dal ma san ko mi kus a fran cia
köl tő vi lá ga, és az el ső lá tás ra tí pus sze re pek mi lyen gaz da gon áb rá zol ha tók, mi min -
den van ben nük, amit ugyanúgy meg kell fej te ni, mint Cse hov vagy Shakes peare-
a lak jait. Ugyanak kor na gyon tá vol állt tő lem Cé li mé ne, aki egész kör nye ze tét csics -
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káz tat ja, min den fér fi fe lett ural kod ni akar, a nő ket le né zi. ez zel a sze rep pel is so -
kat kín lód tunk, de ez bol dog kín ló dás volt, mert nem el ső sor ban az el len ke zés ből
fa kad tak a ne héz sé gek, ha nem a szün te len ke re sés ből, az egy re mé lyebb re ásás kö -
zös szán dé ká ból. Fan tasz ti kus volt a sze rep osz tás, Cser hal mi Gyu ri tól Bod nár eri -
káig, má té Gá bor tól Bal kay Gé záig min den ki tö ké le te sen passzolt a sze re pé hez. ma
is em lék szem hor váth Jó zsi bá csi mo no lóg já ra, vagy ar ra, ho gyan cso dál koz tam rá
a pá lyá ját ak kor kez dő Ber ta lan ág nes re. ek kor ra már a bő röm be, az ide geim be, a
sejt jeim be ivó dott az, hogy a szí nész felada ta az adott sze rep tit kai nak mi nél mé -
lyebb megis me ré se, ki bon tá sa és fel szín re ho zá sa. A tit kok ke re sé se és meg ta lá lá -
sa. A szimp la feladat megol dás he lyett – ami vel szín há zaink ma ál ta lá ban megelég -
sze nek – a bo nyo lult, össze tett és ár nyalt megol dá sok meg ta lá lá sa. Kol lé gák ma is
el szok tak cso dál koz ni, hogy mi lyen jól rög zí tek inst ruk ció kat egyik pró bá ról a má -
sik ra, de ők nem tud ják, hogy ez nem rög zí tés kér dé se, ha nem a Szé kely-pró bák ha -
tá sa. ne künk an nak ide jén nem kel lett szö veg össze mon dó meg le já ró pró bá kat tar -
ta ni ak kor sem, ha vi szony lag hosszabb ide je nem ját szot tuk a Szé kely-e lőadá so kat,
mert a je le ne te ket oly sok szor is mé tel tük így-úgy, kü lön bö ző va riá ció kat ke res ve,
hogy ki tö röl he tet le nül be lénk rög zül tek.

miu tán Gá bor el ment a Ka to ná ból, még egy szer össze ho zott ben nün ket a vé let -
len: a pe tő fi Iro dal mi mú zeum ban Bal ka y val Hamlet-rész le te ket ad tunk elő va la mi -
lyen te le ví ziós mű sor hoz, s a pró bá kat ő ve zet te. élő adás volt, s ami kor le ment
a mű sor, ide ge sen-iz ga tot tan te le fo nált: „hogy ment”? Ő nem néz te. Túl sá go san
meg szen ved te vol na. mint ahogy min den ren de zé sét meg szen ved te. nem csak én
let tem be teg az Ahogytetsziknél, ő is gyo mor fe kélyt ka pott. nem egy min dent tudó,
fö lé nyes em ber ült a né ző té ren és osz tot ta ki a szí né szeit, ha nem egy ve lük együtt
gyöt rő dő, a ku ta tás kín jait hoz zá juk ha son lóan átélő társ.

Azt, hogy Szé kely miért hagy ta ott a Ka to na Jó zsef Szín há zat, ti tok fe di. Ami kor
„egy mást vá lasz tók” tár sa sá ga ként meg szü le tett a szín ház, eu fo ri kus han gu lat ban
vol tunk, és ez több évig ki tar tott. Az el ső meg hök ke nés ak kor kö vet ke zett be, ami -
kor mol nár pi ros ka és he lyey lász ló vissza szer ző dött Ka pos vár ra. Az már ko mo -
lyabb nak tűnt, ami kor a Stílusgyakorlatok há rom fiatal szí né sze állt fel, s kö zü lük
csak Bán Ja ni ma radt a tár su lat nál. De más re pe dést mi nem ész lel tünk, ezért is volt
oly sok ko ló Gá bor tá vo zá sa. Az ter mé sze tes volt, hogy ami kor az új Szín ház ala kult,
oda szer ző döm. Az tán úgy ala kult, hogy egy szer sem ját szot tam Szé kely nél. A ne -
gye dik év ben Gá bor az Amphitryont akar ta be mu tat ni Cser hal mi Gyu ri val és ve lem,
s ez biz to san na gyon jó lett vol na. De ak kor ala kult a Bár ka Szín ház, és úgy érez -
tem, ne kem ott a he lyem, így el szer ződ tem, a ter ve zett pre mier ből nem lett semmi.

Ami azután tör tént, máig fel dol goz ha tat lan. mi cso da vesz te sé ge a ma gyar szín -
ház nak, hogy Szé kely két év ti ze de itt hon nem ren dez! Ta lán ab ban, ami Ka to ná nál
és az új Szín ház nál tör tént, köz re ját szott az, hogy Gá bor kép te len a komp ro misszu -
mok ra. Ő nem haj lik. ha sad.
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IV. 
SZÍNHÁZAK





1. 1968–1978
Szolnok

RAD NÓ TI ZSU ZSA–SZÉ KELY GÁ BOR

UTA ZÁ SOK ÖR KÉNY IST VÁN NAL

RAD nÓ TI zSU zSA: Egyközösszemélyesemléketszeretnékfölidézni,az1969.május
2-án,aTó ték bemutatójautániautóútontörténteket.Kérdezem:mivalóbanabe-
mutatónvoltunkottIstvánnal?
Szé Kely Gá BoR: nem a be mu ta tón, ha nem a har ma dik-ne gye dik előadá son, egy
va sár nap.

Azelőadásutánfelajánlottuk,hogyhazaviszünk.Kivezetett?ÉnvagyIstván?
hol te, hol Ist ván. va do natúj ko csi tok volt, Re nault 16-os. Tíz ki lo mé te ren ként át -

vet té tek egy más tól a kor mányt. Kü lö nös és em lé ke ze tes éj sza ka volt, mert baleset
miatt le zár ták a 4-es utat, ezért el te rel tek ben nün ket, és el té ved tünk. Kö rül be lül 30
ki lo mé tert me het tünk va la hol a ku ko ri cá sok kö zött, míg vé gül a Jász be ré nyi úton
ér tünk vissza Bu da pest re.

Ráadásuldefektetkaptunk.
Azt hi szem, jobb hát só de fek tet. Bár ak kor még nem na gyon au tóz tam, vál lal koz -

tam ar ra, hogy ki cse ré lem a ke re ket. va la hogy si ke rült is a cse re, de a sö tét ben nem
ta lál tuk a ne gye dik csa vart a ke rék re, és et től za var ba jöt tünk mind annyian. Ké sőbb
ki de rült, hogy a Re nault-nál csak há rom csa var ral kell rög zí te ni a ke re ke ket.

AzonazeseménydúséjszakánIstvánnakvoltegyfontosmondata,aminekcsaka
későbbiekbenlettsúlya:„Haleszegyújdarabom,akkornekedadomoda.”Ugyanis
elvoltragadtatvaaTó ték-előadásodtól.Éseztővalóbanőszinténmondta,deakkor
ennekmégnemvoltsokrealitása.
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1970-benviszont,tehátnemegészenegyévvelkésőbb,atörténetfolytatódott,mert
GyurkóLászlómegkaptaa25.Színházalapításijogát,éselsőterveinekegyikevolta
macs ka já ték címűkisregényszínpadiváltozatánakbemutatása.
Istvánelőszörtiltakozott,hogyszerinteeztisztaepika,ebbőlnemlehetszínház.

Gyurkóvitattaezt,ésnéhánynapmúlvamegjelent–Istvánfogalmazásaszerint–
egy„oratorikusjellegű”vázlattal,vagyisszereplőkreosztottaszétaszöveget,ésígy
valóbanúgynézettki,mintvalamifurcsadarabkezdemény.Végülazonbanlemond-
takadarabtervről,merta25.Színháztársulatacsupafiatalbólálltössze.Ésakkor
eszünkbejutottazútontettígéret,mertmárIstvánnakisszimpatikuslettazátírás
ötlete,ésfelhívtunktéged.ElküldtüknekedaztaGyurkó-féle„kezdeményt”?

nem. én Ist ván tól egy sa já tos va riá ciót, el ső vál to za tot kap tam, amely ben már ki -
dol go zott je le ne tek is vol tak. Szó val, kez dett már erő tel je sen szín ház ban gon dol -
kod ni, és úgy lát szott, új ra ked vet ka pott a drá ma írás hoz.

De előt te még annyit, hogy a fő is ko lás idők ben makk Ká roly ta nár úr a filmren -
de zés óráink ide jén gyak ran föl vitt min ket a hár ma sha tár hegy re vagy a Já nos-he -
gyi ki lá tó hoz. Sö röz ge tés köz ben be szél get tünk, de fő leg ő kva ter ká zott. egy al ka -
lom mal el hoz ta azt a fris sen meg je lent kis kö te tet, amit az ő in ten ciói ra ol vas tam
el. le nyű gö zött. Sze rin tem pis ta élet mű vé ben ez a két kis re gény, a Tóték és a Macs-
kajáték az iga zi csúcs.

Tehátkaptatokegyelsőváltozatot,aminaztánSzolnokonelkezdtetekdolgozni.
Mondjukkidramaturgmunkatársadnevét:GéherIstván,költő,műfordító,esszéis-
taéslegendásegyetemitanár,akinekemszeretettéscsodáltévfolyamtársamvolta
bölcsészkaron.Detudod-e,hogyaszínlaponnincsrajtaaneve.Tehátakkorezmég
nemvoltdivat,vagyaszínházaknemmindigfigyeltekerre?

Ta lán a dra ma turg rang ja ak kor még nem volt elég egyér tel mű.

Ésnemvoltelégfontos,hogyaszínlaponisottlegyen.Kezembenvanegyikleveled
kézirata,amelyetbeszerkesztettemaháromkötetesdrámakiadásbais,éstemostcso-
dálkozvanézed,hogymindenfajtatiszteletkörnélkülírtad,írtátokleaproblémáitokat.

Igen, szin te szem te le nül.

Azvoltaszerencsétek,hogyénközvetítőkéntszerepeltem,tehátnekemnyugodtan
írhattatokbármit,amivelnemvoltatokmegelégedve,éséntovábbítottammindent
Istvánnak.

Igen, mert nagy bi za lom mal vol tunk irán tad, pis tá tól pe dig fél tünk, ez le he tett
az oka. most ezt ol va som, pél dául: „A je le net jó, csak a le zá rást kel le ne ki csit át ja ví -
ta ni.” hát, ilye ne ket ír ni, ez tő lem ak kor még iga zán nem volt megen ged he tő.

Nagyonkomolyandolgoztatok,nemvoltidőarra,hogyállandóanbocsánatotkér-
jetekegymástól.A munkátoklényegeazvolt,hogyezakétszemélyrekoncentrált,le-
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velekbenelmesélttörténetrészbentöbbszemélyestörténettétáguljon,részbenpedig
legyentöbbolyankonfliktusos,feszültésfordulatosjelenet,amitnecsakmúltidejű
eseményként,levélformábanelmesélvehalljunk,hanemlássukisjelenidőben.Tehát
tulajdonképpensegítettetekanézőnek,hogyazalapcselekményt,afordulatosalap-
történetetjobbankövethesse.

Igen, ak kor ez szá mom ra na gyon fon tos volt.

Éslehetséges,hogyhaaműneknincsezahagyományosabbdramaturgiája,eza
szerkezete,akkoradarabsemtudottvolnailyennagykarriertbefutni–hiszen1971-
benvagyunk.

nem a di csé ret ben van iga zad, ha nem a kor igé nyé ben, ab ban, hogy mi tu dott ak -
ko ri ban meg szó lal ni. pél dául makk Kar csi Macskajáték-filmje, ami ké pi leg le nyű gö -
ző, nem volt iga zi si ker, mert a dra ma tur giá ja még szo kat lan nak szá mí tott. Az ő
filmje megelő le gez te ko rát. Azóta ez az epi kus drá ma szem lé let és dra ma tur gia utat
tört és el fo ga dott lett. Ahogy ez jól lát szik az ör kény Szín ház nem ré gi ben be mu ta -
tott előadá sá ban is, amely ben sok kal erő seb ben tá masz kod nak az epi kai vál to zatra.

Visszatérveatijavaslattevődramaturgiaimunkátokra–amifőlegazelsőrészre
vonatkozott–,ennekazvoltalényege,hogytöbbolyankisebbjelenetettaláltatokki,
amelyafőtörténetvonalatvittetovább.Aztmégnemolvastadakezedbentartottle-
vélben,hogy„azelsőrészvégétmegkelloldani”.
Tevázoltadfel,hogyCsermlényioperaénekeskoncertje–amelyatörténetegyikfor-

dulópontja–,drámailagésszínpadilagnemönmagában,hanemcsakalelkiállapotok
előzményekéntéskövetkezményekéntérdekes.Ebbőlkiindulvaszületettmegakoncert
előttihármas,lázaskészülődéséstelefonálgatás,settőlalendületesjelenettőllettha-
tásosabbéserősebbazeredetiírásbefejezőrészeis,Giza,atávolinővérlevelével.

en nek az a kü lön le ges sé ge és egye di sé ge, hogy ki ho gyan be szél a kon cert ről,
hogy ez kit ho gyan vil la nyoz fel, és ki ben mi lyen ero ti kus vá gyak éb red nek. ez sok -
kal fon to sabb, mint hogy mi lyen volt ma ga a kon cert, vagy hogy van-e hang ja vik -
tor nak, vagy már nincs. vik tort sze re tik, és most már pau la, a ba rát nő is sze re ti vik -
tort, most már sze rin te is van hang ja vik tor nak, és ez cso dá la tos.

Ugyanak kor meg ter mé sze te sen min den ki ma gá ról be szél: vik tor is, pau la is és
or bán né is. és az tán Ist ván ere de ti szö ve gé ben or bán né te le fon ja vik tor ral és pau -
lá val, ahogy eu fo ri kus lel ki ál la po ta át for dul a leg mé lyebb két ség be esés be, így sok -
kal na gyobb súlyt ka pott, és a szín da rab egyik legér zé ke nyeb ben meg szó la ló ré sze
lett, amit le zár az utá na kö vet ke ző me lan ko li kus Gi za- le vél. ez egé szen gyö nyö rű.

Úgyemlékszem,tikértétekaztis,hogyazeredetiszövegbentalálható„árulkodó”
levélből(amelybenOrbánnélányaírMünchenbeazominózusborfoltosestélyiruhá-
ról)islegyenélőjelenetanyaéslányaközött.Ígyamásodikrészezzeladinamikus,
felspannoltjelenettelindulel.A másodikrészbenmárjóvalkevesebbilyenbeírásvolt.
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Tehátelkészültegyizgalmasszövegkönyv,ésakkorelkezdődtekapróbák,éselkez-
dődöttennekanemmindennapitörténetnekakövetkezőszerencsésfejezete:kiváló
szereposztásttudtálprodukálni,amiben–szerintem–,háromkiemelkedőalakítás
született.AzegyikazOrbánnétjátszóHegedűsÁgnesé,amásikEgérkeszerepében
BodnárErikáéésaharmadikKaszabAnnáé,akiazoperaénekesViktorszázhúszéves
mamáját,ahajdanioperaénekesnőtjátszotta.Hogyantaláltadmeg?

An nus ka Szol no kon élt, és na gyon rit kán ját szott, nyolc van év kö rül le he tett.
olyan kü lön le ges je len ség volt, hogy őt ki ta lál ni nem le he tett, csak meg ta lál ni. An -
nus ka annyi ra hor doz ta egy má sik kor pa te ti kus szí né sze tét és an nak fen sé gét, hogy
ő ma ga volt Cs. Bruck ner Ade la i da és egyút tal az ope ra ház örö kös tag ja!

MégSulyokMáriaiseltörpültóriástermetemellett.
el bi zony.

GalsaiPongrác,akiválóíró,újságíró,kritikusírtaróla:„KaszabAnna,ezaJászai
Maristílusában,GombaszögiFridabeszédhibájávaljátszókorosszínésznő,döbbene-
tesrózsaszínpongyolájával,szinteöntudatlanalkatrészeÖrkényIstvánvilágának;
magaisegykészelőadás.”1

Igen, ez így igaz. én na gyon sze ret tem még a Gi zát ala kí tó Ko ós ol gát is, sze ret -
tem az okos sá gát, az ér zé keny sé gét.

Egymásikkedveskritikus,DemeterImremegaztmondtanekünkrajongva,mi-
közbenmegöleltbennünket:„Ittazújvilágsiker!”Mosolyogtunkrajta…Ésigazalett.
Mégkétdologrólbeszéljnekem.Azegyikazelőadássajátosdramaturgiája.Olyan

térbenjátszottatok,amely,mintegyfilm,áttűnésekettudottprodukálni.A főszerep-
lőegyetmozdult,ésmáregymásikszínhelyenvolt.EztFehérMiklóssal,azelőadás
díszlettervezőjéveltaláltátokki.Ezakkoriban,avalósághűigényűmagyarszínpado-
konszokatlanvolt.A másikpedig,hogyaszereplőkanézőtérrelszembebeszélnek,
tehátnekünkmondanakmindent.Akkoris,amikoralevélszövegeketmondják,nem
imitálvalevélírást,vagyamikortelefonálnakegymásnak,atelefonálásimitálásanél-
kül.Ezanézőkkelvalókülönöskapcsolatazidő-éstérkezelésnagyonbonyolultés
mégisegyszerűmegoldásalett.

mindez ab ból kö vet ke zik, hogy olyan erős a szö veg, annyi ra le het rá tá masz kod -
ni, hogy nem igé nyel sem sok szín vál to zást, sem kü lön le ges és konk rét szín pa di „rá -
se gí té se ket”. Szí nészt igé nyel.

De hadd me sél jek egy na gyon em lé ke ze te set: a be mu ta tó előtt két nap pal le jöt -
te tek egy nyil vá nos fő pró bá ra, amely re Ka szab An nus ka ház ve ze tő nő je el hoz ta az
uno ká ját. Az el ső rész vé ge fe lé a kis fiú el kez dett han go san kér dez get ni, és be szélt,
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be szélt: „miért sír a né ni? mi ba ja a né ni nek?” Az idős jegy sze dő né nik szin tén fenn -
han gon kezd ték csi tí ta ni a gye re ket. Köz ben ment a Gi za és or bán né kö zöt ti utol -
só je le net. A szí nész nők már alig bír ták, és majd nem el bőg ték ma gu kat. miu tán vég -
re be fe je ző dött az el ső rész, a gye re ket el vit ték, és ak kor pis ta ki fa kadt – a mon da tai ra
pon to san em lék szem –: „hogy lé te zik, hogy egy ilyen an gyal ar cú gye rek tönk re te -
gye az éle te met? ez hogy lé te zik?” pis tá nak ab ban a pil la nat ban a gye rek az el len -
sé gé vé vált. ez a mon dat gyö nyö rű volt, és ne kem na gyon fon tos.

Jó,hogyelmondtad,az„eseményre”igen,deIstvánmondatáranememlékeztem.
Szeretném,haarrólisbeszélnél,hogyhogyantaláltátokmegelsőreolyanpontosan
ajátéknakaztazérzékenyegyensúlyát,amimárakkorevidensnektűnt(ésmamár
mindenjóelőadásbanaz),sami,hamegbillen,adarabbólmelodrámalesz,hameg
vidámabbraveszik,annakellenállaszöveg.

Ami ről kér de zel, azok ha tá sok. Az zal, hogy hat-e va la mi és ho gyan, a mun ka so -
rán ál ta lá ban nem fog lal ko zom. Az a va la mi, amit ke re sek, az be fe lé, mond hat nám,
vissza fe lé ha lad. A je len tés ről van szó. A dol gok na gyon erős, mély, mond hat juk,
meg szen ve dett ér ze tét ke re sem, amely né ha már túl zá so kig jut el, és ami kí vül ről
néz ve hu mo ros nak is tűn het. ha a szö veg er re le he tő sé get ad, ak kor ezt a ket tős -
sé get ke re sem a szö veg mé lyén és a szí nész meg nyil vá nu lá sá ban.

és mi a Macskajátéknál tud tuk: ez a da rab ar ról szól, hogy el ve szett egy csa ta, és
en nek kö vet kez mé nye e csa ta vesz tés tu do má sul vé te le, amit pró bá lunk megér te ni,
majd több ször el fe lej te ni, hogy az egy szer be fog kö vet kez ni. Te hát tud tuk, hogy ez
a da rab je len té se. Tud tuk, hogy ez cso dá la tos küz de lem és olyan vesz te ség, ami után
már ké sőn ta lál egy más ra a két test vér.

Hahozzáveszemakésőbbszületettelőadásaidat–példáulFüstMilántólaBol dog -
ta la no katvagyaCa tul lust–,amelyekrőlmostfrissenolvastamnéhányakkorírt,
elemzőkritikát(KoltaiTamás,NánayIstván,GyörgyPéter,MolnárGálPéter),ezért
azemlékeimbőlsokmindentjobbantudokmegfogalmazniésfelidézni,ésezekaz
elemzésekhasonlítanakazelőbbimondataidhoz.Ahhozpéldául,hogyhogyantudsz
adramatikushelyzeteklegmélyéig,agyökeréigleásni,ésezáltalmegmutatniazokat
alelkiállapotokat,amelyekakaraktereklényegéttükrözik.
Mondokegypéldát:akilencvenesévekelejénegystuttgartiszínházbanmegren-

deztedaTó té kat(amirőlszerencsérevanfelvétel,tehátvisszalehetnézni),ésasok
emlékezetespillanataközöttvanegyolyan,amirőlazelőbbbeszéltem:egyszituáció
kibontásánakbonyolultrendezőibravúrja.Azőrnagyotmegérkezéseutánazonnal
feszülttétesziacsaládlátszólagossemmittevése,ésmindenáronvalamiféletevékeny-
ségetakargenerálni,deacsaládsemmibensemtudapartnerelenni.Javasoljaa
sakkozást,adominózást,deTótegyiketsemismeri.Végülfelajánlja,hogykártyáz-
zanak.Szövegszerintennyiadialógus:
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ŐR nAGy: nem baj. Ak kor ló ru moz ni fo gunk.
TÓT: De én a kár tyá kat se is me rem.

Ebbeakétrövidmondatnyirésbeteegykülönlegesjelenetetkreáltál,mégpedig
azt,hogyezaszerencsétlenTótnemmernemetmondani,ésezértkezdiösszevissza
szétteregetnialapokatazasztalon.

ez egy vil la nás nyi tör té net volt, né ma já ték, te le fe szült ség gel, mint egy egy per -
ces no vel la. előbb a má sik cso dál ko zik, ez a já ték így fur csa, így is le het? De be le -
megy a já ték ba, és el kez de nek kár tyáz ni.

ÉsTótegyreűzöttebbenpróbáljautánozniazőrnagyot,hiszenegyáltalánnem
ismeriakártyaszabályokat.Aztánrobbanazőrnagy,akirájönerreakétségbeesés-
bőlfakadtcsalásra.

Csak azt foly tat tam, ami a kis re gény ben az ár nyék átug rá sa. hogy van olyan
helyzet, amely ből nincs kiút, hogy né ha be le kell men ni a má sik ál tal kö ve telt já -
ték ba.

Éseztmélyítettedkonkrétszínpadihelyzetté,egészenazabszurditásigfokozva.
Igen, meg pró bál tam to vább gon dol ni a szö ve get.

Akésőbbinagyelőadásaidbanmégjobbanfelismerhetőegymásikerőséssajátos
rendezőijellegzetességed,az,hogyszuggesztíverőveltudodábrázolniazember
megalázottságát,szégyenérzetét,aszégyennekolyanmélységét,amitalánalegrej-
tettebbenlapulaszemélyiségben,ésroppanterőkellahhoz,hogyazemberszembe-
nézzensajátmegalázottságával.EzekapillanatokjelennekmegaCa tul lus ban,a
Cori o la nus ban,aTó ték ban,aBol dog ta la nok ban.

Sze ren csés a szak mai éle tem, mert szin te min dig én vá lasz tot tam da ra bot, te hát
min dig olyan iro da lom mal, olyan mű vek kel, olyan té mák kal dol goz hat tam, ame lye -
ket fon tos nak tar tot tam. vol tak olyan mű vek, ame lye ket hosszú ideig hord tam ma -
gam ban. elég gé egy té má jú ez a vá lo ga tá som. ez az egész pe dig va ló szí nű leg ab ból
a sors ból kö vet ke zik, amit kap tunk: a há bo rú, hogy apa nél kül nőt tünk fel, és apá -
mat anyám hosszú ideig vár ta, nem tud va, hogy él-e vagy nem…

Hadifogolyvolt?
nem. miu tán mau thau sen ben föl nyi tot tak egy tö meg sírt, meg je len tek az új ság -

ban a meg ta lált dög cé du lá kon lé vő ne vek, ada tok. Sze gény anyám még éve kig nem
akar ta tu do má sul ven ni a va ló sá got. Te hát a sors! és az eb ből kö vet ke ző szem lé let.
Az esz mé lés elég gyor san, fiata lon be kö vet ke zett ná lam. Az élet ről, a ha lál ról, meg
sok min den más ról.

De legalább annyi ra fon tos a sze ren cse! Az éle tem ben iga zán meg ha tá ro zó a sze -
ren cse volt. Re mek em be rek kel, pél dául pis tá val, a ve le tek va ló ta lál ko zás is óriá si
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sze ren cse volt, meg ma jor ral, ná das dy val, és az egy ívá sú kor tár saim mal, a szí nész
ba rá taim mal, majd a ta nít vá nyok!

mun káim tó nu sa in kább a sö tét fe lé megy, mint a vi lá gos fe lé. Ak kor ez a ma gyar
pa let tán hiány zó szín volt. hiány zott, mert az ak ko ri szak ma a kö zön ség gel va ló
kap cso la tot va ló szí nű leg úgy ítél te meg, hogy a cél a si ker. pe dig olyan nincs, hogy
SI KeR! Sok fé le szín ház le het, de a min dig si ke res!?

vissza te kint ve ta lán annyit el mond ha tunk, hogy előadá saim ban jók vol tak, vagy
na gyon jók vol tak a szí né szek. meg kín lód ni egy sze re pért, és a di men zióit meg ke -
res ni, ez zel ta lán ke vés bé ta lál koz tak. és hiá ba vol tak ezek a pró bák ese ten ként akár
fáj dal ma sak, meg ne he zek, mégis csak az az iga zi szí nész, aki a ren de ző vel egyen -
ran gú al ko tó, és büsz ke ar ra az út ra, amit vé gig járt.

Cserhalmirólbeszélsz?
nem csak ró la. pi róth Gyu szi ról, Cso mós ma ri ról, Sin kó la ci ról, Be ne dek mi ki ről és

a töb biek ről. Dor ká val, Ud va ros sal volt egy kö zös ve re sé günk az Ahogytetszikben –
és per sze utá na ha rag. és az tán a Catullusban egy szer csak min den ben ér tet tük egy -
mást. ne ki is fon tos volt, hogy ki mond jon ma gá ról va la mit, az éle té ről, amit ed dig in -
kább el hall ga tott. él vez te, hogy más re gisz te re ket hasz nál hat, mint ami ket ad dig kér -
tek tő le. A kín ló dá sok da cá ra az iga zi ba rát sá gok ezek ből a mun kák ból kö vet kez tek!

Többenírták,hogyaCa tul lus banmilyenszuggesztívazafelfokozottidegállapot,
amelybenaszereplőkfizikailagésszellemilegvégigélikazelőadást,ésezmilyenfá-
rasztólehet.

ez így van; de utá na mi lyen gyö nyö rű sé get ad a szí nész nek, mert az át lé nye gü -
lés nek kü lö nös al kal ma ez!

A Catullus fo gad ta tá sá ban két kri ti ká ra em lék szem szí ve sen. nem azért, mert di -
csér tek, ha nem mert bi zo nyos el lent mon dás ról be szél tek, il let ve szak mai lag rend -
kí vül pon to san ele mez ték a da ra bot és az előadást. Az egyik Kol tai Ta má sé, a má -
sik pe dig mé szá ros Ta má sé, aki döb be ne te sen pon to san, te hát még a tu dat alat ti ba
is ki csit be le lát va ír ja le, hogy mit lá tott! Kol tai pe dig pá rat lan, mennyi re jól ol va -
sott da ra bot, és mennyi re pon to san elem zett.

Nos,térjünkvisszaamacs ka já ték hoz,amelyaszolnokióriásisikerutánszintepil-
lanatokalattfölkerültPestre.UgyanisVárkonyiZoltánmegnézteSzolnokonaz
előadást,ésotthelybenmeghívotttégedrendezni,ésmeghívtaadíszlettervezőt,a
jelmeztervezőt,aszínészekegyrészét,hogyaPestiSzínházbanlegyenabudapesti
premier.Ésottmégnagyobbvoltasiker,mégpompázatosabbaszereposztás!Szó-
valazegészvalamicsodálatos,sajátosésritkamagyartörténet.

A sze ren cse! Az, hogy az elő ző nagy ge ne rá ció ból együtt volt a szín pa don Bul la
el ma, Su lyok má ria, Gre guss zol tán, Si mor er zsi, és hogy e sor ba a sors fur csa já té -
ka miatt oda ke rül he tett Bod nár eri ka és Ka szab An na is. Döb be ne tes volt az egész!
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A két előadás kö zött mégis je len tős kü lönb ség volt. A mi nő sé get én nem tu dom
megítél ni, s ter mé sze te sen el fo gult is va gyok. De egy kü lönb ség fel tét le nül volt: a
szol no ki előadás bát rab ban be szélt a ha lál ról, hi szen a szí né szek fiata lab bak vol tak.
vi szony lag fiata lok. Te hát hety kéb ben pró bál tak. Azt nem tud hat tuk, hogy he ge -
dűs ági nem so ká ra meg hal.

Sulyokalakításában,talánakoránálfogva,többvoltalíra,amélység.Ágnesmeg
nyersvolt,ennekmindenerényévelegyütt.

Su lyok gaz dag re gisz ter ben ját szott, iga zi nagy szí nész nő volt.

IstvánnakazÁgnesrőlírtgyönyörűnekrológjából–ami(mostjöttemrá)nincs
benneaháromkötetesdrámaválogatásjegyzetanyagában,deszerencsére,ahosszú
időutánmost,azéletműsorozatbanújramegjelenőkötetbenpótolnitudomezta
hiányosságot–egyrészletetolvasnékfel:„Pedigezaszerepnemisvoltatestéreszab-
va,mertjóvalfiatalabbvoltennélasírszélénüzekedőöregasszonynál,akiminden-
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kivelszájaskodik,civakodik,perlekedikugyan,deigazivégsőellenfelemégiscsaka
halál.A korkülönbségazonbannemvoltészrevehető,ésnemazért,mertfiatalonis
meglehethalni,hanemmertHegedűsÁgnesegypercresemadtamegmagátsza-
badprédáulellenfelének.A párviadalleglovagiasabb,delegkeményebbfegyverétvá-
lasztotta:akardot.”

De szép! és mi lyen igaz!

Azelőbbbeszéltünkarról,hogyaszolnokimacs ka já ték banmennyivelfiatalabb
voltaszereposztás.UgyanaztörténtnéhányévvelkésőbbaKulcs ke re sők kelis.Sőt,
ezakorosztályjátszottaTó ték rendezésedbenis.Évtizednyikülönbség,hanemtöbb
voltköztetekésadarabokbanmegírtéletkorok,témákésproblémákközött.Hogy
tudtátokeztáthidalni?

pis ta na gyon re mek sze re pe ket írt. olyan di men ziók ba ír ja meg a tör té ne tet és a
ka rak te rek egy ré szét, ame lyek a gö rög drá mák di men ziói. pél dául Tót né, ez a kis
em ber ke – női hát rá nyok kal, alá zat tal egy nagy em ber rel, egy iga zi tűz ol tó val szem -
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ben – el jut odáig, hogy fel je len ti az urát. pis ta ilyen iszo nyú nagy íve ket húz. úgy
mond ják, hogy jó sze re pe ket ír ni nagy do log, de ezek nem csak jó sze re pek, ezek
sor sok, kü lön le ges sor sok, egye di sor sok,

Lassaneljutunktörténetünkcsúcspontjához:amacs ka já ték nak–mindaszolno-
ki,mindapestielőadásritkanagysikerétkövetően–elindultakülföldipályafutása
is.LakosAnnakérdezetttégedegyinterjúban,hogymitjelentkülföldönrendeznima-
gyardarabot?Ésakkormeséltedel,hogyPrágábanmicsodacsapdahelyzetbekerül-
télegyrosszfordításmiatt.

minden nek a mé lyén egy fur csa po li ti kai szi tuá ció hú zó dott.

1974-benvagyunk,ésPrágában.
1974-ben, igen. még kö ze liek az 1968-ban ki rótt le til tá sok, vagy épp ak kor kez -

de nek föl sza ba dul ni, pél dául Da na medřickáé, aki or bán nét játssza. ne ki ez az el -
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ső en ge dé lye zett sze re pe a nem ze ti Szín ház ka ma rá já ban, a Tyl Szín ház ban. eb ben
az épü let ben volt mo zart DonGiovannijá nak az ős be mu ta tó ja, a szer ző ve zény le té -
vel. Gyö nyö rű szín ház.

Te hát hat év vel 1968 után egy fiatal dra ma turg, Ji ři le xa meg ke re sett. AMacska-
játékot va ló szí nű leg pes ten lát ta. A hír sze rint a kor egyik kul túr ká de re volt, de a
da ra bot na gyon jó nak tar tot ta, ami ráadá sul po li ti kai lag lát szó lag ár tal mat lan nak
tűnt, legalább is az ak tu ál po li ti ka szint jén. A ko ráb bi, ma gya rul re me kül tu dó for -
dí tók nagy ré sze szi len cium ra volt ítél ve, így ke rül he tett az él vo nal ba a for dí tást
jegy ző Fran ti sek Stir és Ida DeF ries- pá ros, akik ka taszt ro fá lis szö ve get hoz tak össze.

ŐkisláttákazelőadástPesten,ésmentségükrelegyenmondva,hogy–úgytudom
–Prágábanamárlefordítottdarabbalkezdtekházalni.

lá tod, ezt nem tud tam, de Stir sze rin tem kony ha nyel ven be szélt cse hül is, ma -
gya rul is, élet tár sa pe dig csak egy kul tu rált pol gár asszony volt.
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már a pró bák ele jén ki de rült, hogy a da rab eb ben a for dí tás ban nem el játsz ha tó,
mert slam pos, a for dí tók né ha szán dé ko san meg vál toz tat ták a mon da to kat, és az
átül te tés sok he lyen nem kö vet te az ere de ti szö ve get.

Kez det től lát szott, hogy a fő sze rep lő, Da na medřicka nagy sze rű szí nész nő, még -
sem ér tet tük meg egy mást. Ke res tük az okát. Az tán rá kel lett jön nünk, hogy más
van a cseh pél dány ban, mint a ma gyar ban. és ak kor a dísz let ter ve ző tol mács fiú se -
gít sé gé vel so ron ként kezd tük össze ha son lí ta ni a két pél dányt. Kö rül be lül hét-nyolc
nap alatt átír tuk az egé szet.

Reggeltőlestig,mondatrólmondatra?
Igen. A for dí tó iga zá ból Da na medřicka volt.

Ésatöbbiszínész?
né ha ők is be se gí tet tek. De iga zá ból Da na volt, aki vel vé gig men tünk az egé szen,

és ja ví tot tuk. per sze, Fran ti sek Stir nem volt ott.

Determészetesenazőneveszerepeltaplakáton.
Igen. Jól ke re sett, na gyon jó szá za lé ko kat ál la pí tot tak meg ne ki.

Ezazelőadásisóriásisikerlett,mindenestiünnepléssel.Ésazótaamacs ka já ték
csaknemklasszikusnemzetidrámánakszámítacsehirodalomban.Számtalanszor
játszottákésjátsszákmais,ésazelőadásrólkészülttévéfelvételtisnéhamégsu-
gározzák.

A pre mie ren an nál a mon dat nál, ami kor or bán né azt mond ja: „Azt hit te, az oro -
szok azért csi nál ták a há bo rút, hogy az ő roz zant fú ró szé két ha za vi gyék a Kreml -
be!”, megállt az előadás. egé szen hi he tet len volt a kor és a da rab ta lál ko zá sa. és az
el foj tá sok, ame lyek mu száj, hogy egy szer ki tör je nek. ez gyö nyö rű volt. Ké sőbb is -
mét pis tá nak kö szön he tően érez tem meg ezt a ta lál ko zást, ami kor ott vol tam a Pis-
tiavérzivatarban pre mier jén, amely né hány évig be volt tilt va…

Tízévig!
ez a tíz év ugyan ki csit tom pí tot ta a mon da tok élét, mégis, ami kor ott, a pes ti

Szín ház ban több száz em ber előtt hang zot tak el, ak kor ez va la hogy le ga li zál ja, alá -
húz za, fel han go sít ja a dol go kat, a do log igaz sá gát, és azt, hogy ki mond tuk, az va la -
mi döb be ne tes. Te hát a szín ház nak tény leg van fel sza ba dí tó, meg tisz tí tó ere je.

Minthakisebbmértékben,devalamiehhezhasonlótörténnemostanábanaKulcs -
ke re sők kel,hiszenadarabnakkezdetbenkorlátozottabbjelentésevolt,mintmanap-
ság.A korábbielőadásokegygyakorimagyarkaraktertésegyolyancsoportönhip-
nózisátmutattákfel,amelybenegyidőutánavereség,afrusztrációérzeteátformálódik
győzelemmé,ahogyFórispilótaszerencsétlenleszállásábólisdicsőségesföldreérés
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leszamagaéskörnyezetejóvoltából.A mostanielőadásokviszontfölfedeztékaszö-
vegbenésaszituációbanazáltalánosabb,azaktuálistársadalmi-politikaijelentéstis.

Iga zad van, ma szól a te he tet len ség ről, amely ben lé te zünk, amit va la hogy úgy
pró bá lunk op ti miz mus sá át for mál ni, hogy örül jünk an nak, hogy nem rosszab bak,
nem rosszab bod nak a dol gok. ez majd egy szer rob ban.

pis ta da rab jai a vi lág de for mált sá gá ról szól nak, te hát lát szó lag a nagy idill, a bé -
ke szi ge te je le nik meg, és köz ben ott az őrü let. le het, hogy a Kulcskeresők most a
kor egyik jel leg ze tes da rab ja. Bi zony-bi zony, itt ál lunk a te he tet len sé günk kel, és
nem tud juk, mit ké ne ten ni. és el fo gad juk a hely ze tet, vagy kín ló dunk ben ne, de
lép ni nem tu dunk.

Nemvéletlen,hogyaKulcs ke re sők rőlkezdtünkbeszélni,hiszenamacs ka já ték után
négyévvel,1975-ben,ismétÖrkény-ősbemutatódvoltSzolnokon.Elégnehezenszü-
letettmegavégsőváltozatszövege.Pontosabban:adarabbelitörténetnehezenés
eléggébonyolultanindult.Ígyismétsűrűlevélváltásindultköztetek,aminekköszön-
hetőensokmindentsikerülthelyretenni.

volt, amit si ke rült, volt, amit nem. Őr zöm pis ta egy olyan le ve lét is, amely ben ele -
gáns vissza fo gott ság gal, de nagy bel ső in du lat tal köz li, hogy ha úgy gon do lom, bont -
suk fel a szer ző dé sét. és tu dod, mit csi nál tam ak kor? én mé lyen sze ret tem pis tát,
mert a hoz zá fű ző dő vi szo nyom fur csa, sze mé lyes kap cso lat tá vált. De ami kor ezt
a le ve let meg kap tam, fel dúlt sá gom ban pis tá nak egyik, az öt ve nes évek ben írt re gé -
nyét kezd tem bosszú ból ol vas ni. Az tán el szé gyell tem ma gam, és elő vet tem a Ten-
gertáncot, amely ben, sze rin tem, van négy-öt olyan írás, amely a ma gyar iro da lom
csú csai kö zé tar to zik. ezután ki rö hög tem ma gam, hogy mi lyen ki csi nyes és os to ba
va gyok.

Deaztánrendbejöttminden.
hát per sze. A lé nyeg a szak má ja, az írás irán ti alá za ta volt, hogy nem is har mad -

szor ra, ha nem ötöd ször re új ra -és új ra átírt va la mit, ami ről érez te, érez tük, hogy
jobb, mint volt, de még se az iga zi. Szó val, ez a ma xi ma liz mus.

Igen,ígyvan,mertaztánaNemzetiSzínházbantartottpestibemutatóraújrane-
kilátottajavításnak,főlegadarabindulását,azexpozíciótmódosította.Deilyenvolt
prózaírásközbenis.Azértvolttelefélbehagyottírásokkalazabizonyosteraszszek-
rény,amirőltöbbször,nyilvánosanisbeszélt.
Emlékszel,amikorafőpróbanapjánazegyikszínészed–akiFóriskatasztrofális

landolásautánelmondtavolnaazegyikutas,amagyarszármazásúNobel-díjastu-
dósmagnórarögzítettszövegét–megbetegedett.Egypasszustidéznékbelőle:„Mi-
korjönnekrá,mimirevaló?Egykalapács:szögetafalbaverni,azakocsonyásanyag
afejünkben:gondolatokattermelni,éshajönavonat,akkoraláfeküdniésfelülnirá,
azkettő!”.Ésatudósazonnaljegyetveszavisszaútra,haza,Kanadába.Istvánvál-
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lalta,hogyőmondjafeleztamagnórólhangzószöveget.Ezmegvannekem,ésmin-
denújelőadásbanezamagnósszövegrészletazőhangjánszólalmeg.

és nagy sze rűen!

Lezárvakettőtöknagy,szolnokitörténetét,azzalfejeznémbebeszélgetésünket,
hogy–véleményemszerint–azottanirendezéseidbenmárakkormindenolyanfon-
tosmotívumbennevolt,amelymotívumokaztánaKatonaJózsefszínházinagykor-
szakodbanteljesedtekki;akülönlegesmetamorfózissal,a„hűtlenhűséggel”újraér-
telmezettdrámaszövegekoriginálisviláglátása,életérzéseéskorszerűjelentése.
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NÁ NAY IST VÁN 

SZOL NO KI ÉVEK

„A ma gyar szín ház tör té net legfiata labb igaz ga tó ja” – így mu tat ták be a he lyi és or -
szá gos la pok Szé kely Gá bort, ami kor az 1972/73-as sze zon ban ki ne vez ték a szol no -
ki Szig li ge ti Szín ház élé re. Két ség te len, hogy ke vés em ber ke rült 28 éve sen
színházigazgatói szék be, de ese té ben en nél fon to sabb volt, hogy meg bí za tá sá val a
pár éve Szol no kon el kez dő dött mű vé szi szem lé let vál tás ki tel je se dé sé nek esé lye te -
rem tő dött meg.

Szé kely pá lyá já nak el ső év ti ze dét töl töt te a Ti sza-par ti vá ros ban, ahol ez idő alatt
ti zen hat előadást vitt szín re. eb ben a tíz év ben egy szer re vált érett és je len tős ren -
de ző vé és ala kí tot ta át a szol no ki szín há zat az or szág egyik leg fon to sabb, ön ál ló stí -
lu sú, tar tal mi lag és for mai lag egyaránt prog resszív al ko tó mű he lyé vé. Ren de zé sei –
zsám bé ki Gá bor ka pos vá ri és Ruszt Jó zsef kecs ke mé ti mun kás sá gá hoz ha son lóan
– új szem lé le tet kép vi sel tek a ma gyar szín há zi élet ben.

ezt a tíz ter mé keny évet rész ben ko ra be li do ku men tu mok (ri por tok, in ter júk,
kri ti kák), rész ben az em lé keim alap ján igyek szem felidéz ni. ez nem min den eset -
ben könnyű feladat, mert Szé kely szol no ki pá lya sza ka szá nak el ső fe lé ben előadá sai -
ról jó sze ri vel csak he lyi, il let ve vi dé ki la pok szá mol tak be, de ezek az írá sok túl nyo -
mó ré sze szak mai lag alig ér té kel he tő. Az or szá gos fi gye lem csak a Tóték
be mu ta tó já tól kezd ve for dul Szol nok és Szé kely Gá bor fe lé. nem el ső sor ban az egy -
mást kö ve tő be mu ta tók re giszt rá lá sá ra tö rek szem, ha nem egy pá lya ki tel je se dé sé -
nek fá zi sait sze ret ném ér zé kel tet ni, s azt, hogy mi ként volt már ak kor tet ten ér he -
tő mind az, ami fél reért he tet le nül felis mer he tő vé te szi Szé kely Gá bor nak, a
ren de ző nek, a szín ház ve ze tő nek és a ta nár nak a te vé keny sé gét.
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KEZ DE TEK

Be ré nyi Gá bor, aki ti zen két évig volt a szín ház ve ze tő je, jó szem mel vá lasz tott, ami -
kor Szé kelyt Szol nok ra hív ta, hogy ott ren dez ze meg vizs ga előadá sát: Ar thur mil -
ler önélet raj zi ele mek re épü lő – a ma rilyn mon roe-val kö tött há zas sá gá ra uta ló –,
de a dön té sek szü le té sé nek, fe le lős sé gé nek és kö vet kez mé nyei nek prob le ma ti ká já -
val is fog lal ko zó Abűnbeesésután cí mű da rab ját 1968. ja nuár 19-én mu tat ta be az
ak ko ri tár su lat leg jobb szí né szei vel. (Töb bek kö zött Gyön gyös sy Ka ta lin, An da há zy
mar git, he ge dűs ág nes, Upor pé ter, or bán Ti bor ját szot ta a főbb sze re pe ket.) Alig
egy év vel ko ráb ban ke rült sor a da rab ma gyaror szá gi be mu ta tó já ra (1968. már cius
31.), ame lyet a nem ze ti ben mar ton end re ren de zett. Ab ban a hang súly az író és a
szí nész nő kö zöt ti vi ha ros-el lent mon dá sos kap cso lat felidé zé sé re ke rült, ezál tal is
biz to sít va a kiug ró szí né szi tel je sít mé nyek meg szü le té sét (Kál mán György és váradi
hé di élt is a le he tő ség gel), Szé kelyt azon ban a mű komp le xi tá sa ra gad ta meg.

A pró bák köz ben a SzolnokmegyeiNéplap mun ka tár sa be mu tat ta és meg szó lal -
tat ta a ren de zőt. Az ol va sók meg tud hat ták, hogy Szé kely ma jor Ta más és Ka zán István
nö ven dé ke, a fő is ko lai vizs gá ja Büch ner Vojtech (ter mé sze te sen Woyzeck!) volt, s
mie lőtt Szol no kon kez dett dol goz ni, a nem ze ti Szín ház ban mar ton end re (ma dách
Im re: Mózes) és ma jor Ta más (pe ter Weiss: Avizsgálat) mel lett asszisz tens ke dett.
Szé kely kon cep ció já ról el mond ta, hogy „úgy sze ret ném meg ren dez ni a da ra bot, aho -
gyan egy 25 éves fiata lem ber lát ja egy érett író drá má ját. A da rab tu laj don kép pen
visszaem lé ke zés, az élet egy kor sza ká nak le zá rá sa utá ni szám ve tés. Qu en tin, a fő -
sze rep lő azért vég zi el ezt a szám ve tést, hogy el dönt hes se, va jon to vább lép het-e,
vál lal hat-e egy új kap cso la tot. Ka ma ra da rab is le het ne, de mil ler olyan át fo gó, ál ta -
lá nos té mák hoz jut, amely nem bír ja el a ha gyo má nyos for mát. mé lyen gon do la ti,
fi lo zofi kus da rab, ugyanak kor iz gal mas, cse lek mé nyes is, hi szen min den ál ta lá nos
gon do lat egy konk rét kap cso lat ból, il let ve an nak felidé zett em lé ké ből indul.”1

A he lyi kri ti kus pe dig ek ként összeg zi az előadást: „Szé kely Gá bor ren de zé se a
szín pa di já ték szer ve zé sé ben ki tű nő el ső sor ban. A drá ma at mosz fé rá ját, em be ri
rend sze ré nek vál to za tos sá gát na gyon jól ér zé kel te ti. Ami ter mé sze te sen nem sikerül -
he tett, ah hoz ta lán több ta pasz ta lat, nem a já ték, ha nem az élet kul tú rá já nak na -
gyobb is me re te kí ván ta tik. A fiatal ren de ző a hang sú lyok ará nyait, az ér zel mi akcen -
tu sok le he tő sé gét nem tud ja még meg fe le lő mó don elosz ta ni. így az egész mű egy
ki csit úgy ha tott, mint ha a mo dern tár sal gá si drá mák hang ján len ne hang sze relve.”2

Az évad ban még egy feladat várt Szé kely re, Gyár fás mik lós Lángeszűszerelmesek
cí mű víg já té kát kel lett meg ren dez nie. A pre mier re nem Szol no kon, ha nem me ző -
tú ron ke rült sor, te hát a pro duk ciót ele ve táj előadás nak szán ták. A gyér reak ciók -
ból az de rül ki, hogy a mű vet gyen gé nek, eről te tett nek és hu mor ta lan nak, konflik -
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tu sát kiagyalt nak tar tot ták, fi gu rái nem hús-vér em be rek, ha nem dra ma tur giai kép -
le tek. ezen a ren de zés sem se gít he tett, a vég ered mény: bu kás.

Az 1968/69-es sze zon tól Szé kely Gá bor a Szig li ge ti Szín ház szer ződ te tett beosz -
tott ren de ző je lett, aki nek az ak ko ri előírá sok sze rint éva don ként há rom előadást
kel lett vol na szín pad ra ál lí ta ni, de er re csak egy szer, 1969/70-ben kény sze rült. már
ek kor igye ke zett ér vé nye sí te ni azt az el vét, hogy egy ren de zés hez csak ala pos, több
hó na pos, akár fé lé ves elő ké szü let után le het ne ki fog ni. eb ből is kö vet ke zett, hogy
1972-től anya szín há zá ban éven te csak egyet ren de zett (ez alól alig akad ki vé tel).

Kez de ti idő sza ká ra vissza te kint ve, Szé kely azt nyi lat koz ta, hogy „az évi mű sort
kö zö sen ál lí tot tuk össze, s én igye kez tem meg ka pa rin ta ni a ne héz és iz gal mas felada -
to kat, és eze ket a da ra bo kat úgy szín re vin ni, hogy újabb le he tő sé gek hez jus sak”.3

Az el ső évé ben ren de zett két da rab – Vérnász és Tóték – va ló ban ne héz és iz gal mas
feladat nak szá mí tott, s az évad egé szé ből több szem pont ból is kiemel ke dett.

mi lyen volt az az évad, amely be e két ren de zés il lesz ke dett? nagy já ból olyan, mint
az elő zőek Be ré nyi Gá bor igaz ga tó sá gá nak ide jén. A szín há zat egy het ven ezer la ko -
sú, ipa ro so dó, haj da ni me ző- és ke res ke dő vá ros ban kel lett mű köd tet ni, ahol
mindössze két év ti ze de lé te zett ál lan dó tár su lat. Gyér a vá ros ér tel mi sé gi ré te ge,
gyö kér te le nek, mert fa lu ról jár nak be a nagy üze mek mun ká sai, ezért nem, vagy csak
na gyon las san ala kul ki a törzs kö zön ség. A be mu ta tó kon a pro to koll né zők je len tek
meg, a bér le tes előadá sok zö mét az if jú sá gi ko rosz tály nak tar tot ták. 1966-ban 3100
bér le test re giszt rál tak, ez a szám az 1968/69-es sze zon ra 7800-ra nőtt, de az előadá -
sok jó ré sze mégis fél há zak kal ment, mert az üze mek ál tal meg vett bér le te ket a
dol go zók nem hasz nál ták fel.

Az igaz ga tó ezek fi gye lem be vé te lé vel is igé nyes re per toárt igye ke zett összeál lí -
ta ni. A több mint har minc ta gú szol no ki tár su lat vi dé ki vi szony lat ban kiegyen lí tett
szak mai szín vo na lat kép vi selt, s a szí né szek zö me ze nés és pró zai előadá sok ban
egyaránt fel lé pett. Gyak ran még a ze nés da ra bok is meg buk tak, bár ar ra is volt pél -
da, hogy ne héz pró zai drá ma ment si ker rel. A vi szony lag kisszá mú kö zön ség és a
fo lya ma tos mű kö dés kény sze ré ből adó dóan éva don ként ti zen két-ti zen négy pre -
miert kel lett tar ta ni. ez 1968/69-re tíz re csök kent.

Az 1968/69-es évad be mu ta tói:
Ja co bi vik tor: Leányvásár (Bor Jó zsef)
hel tai Je nő: Anémalevente (or bán Ti bor)
Ber tolt Brecht: II.Edward (Be ré nyi Gá bor)
Clau de ma gnier: MonaMariemosolya (má ri áss Jó zsef)
Fe de ri co Gar cía lor ca: Vérnász (Szé kely Gá bor)
Abay pál – maj láth Jú lia: Neszóljatokbele! (Bor Jó zsef)
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Fe hér Klá ra: Csakegytelefon (Be ré nyi Gá bor)
Sze dő la jos–Be hár György: Éjfélirandevú (Bor Jó zsef)
ör kény Ist ván: Tóték (Szé kely Gá bor)
Kál mán Im re: Csárdáskirálynő (Bor Jó zsef)

A meg le he tő sen ek lek ti kus mű sor bel ső ará nyai meg fe lel tek az ak ko ri hi va ta los igé -
nyek nek és a vi dé ki szín há zak nál szo ká sos gya kor lat nak, azaz öt ze nés da rab mel -
lé há rom ma gyar és két kül föl di pró zai mű ke rült. mint lát ha tó, a ze nés pro duk ció -
kat (mint pá lyá ja so rán más szín há zak nál is) Bor Jó zsef ál lí tot ta szín pad ra. Két
szí nész ka pott ren de zői felada to kat, a szín mű ve ken az igaz ga tó és Szé kely osz to -
zott. egy évad megíté lé sét azon ban nem csu pán a re per toár össze té te le alap ján le -
het és kell el vé gez ni, legalább ilyen fon tos a szín pad ra ál lí tás mód já nak és hang sú -
lyai nak vizs gá la ta.

Az 1968/69-es szol no ki sze zon ról a fris sen in du ló Színház cí mű fo lyó irat – a vi -
dé ki tár su la tok kö zül el ső nek – összeg ző ér té ke lést kö zölt, mely ben Szi ge thy Gábor
megál la pít ja: „né hány év vel ezelőtt a szol no ki szín ház ki tű nő pró zai előadá sai val
hív ta fel ma gá ra a fi gyel met. nem csu pán az előadá sok mű vé szi, szí né szi ki mun -
kált sá ga volt át la gon felüli, ha nem a da rab vá lasz tás tar tal mas bá tor sá ga is. Az évad
ge rin cét há rom-négy, ma gas mű vé szi szin tű és gon do lat gaz dag pró zai előadás al -
kot ta, s szin te át hi da ló jel leg gel ke rül tek szín pad ra ze nés és könnyebb sú lyú darabok,
mintegy a szín ház és kö zön ség sok szem pon tú kap cso la tá nak s a szín ház gaz da sá -
gi ren ta bi li tá sá nak zá lo ga ként.”4 Az adott éva dot úgy jel lem zi, hogy azt „nem színez -
ték ki rob ba nó mű vé szi si ke rek, sem lát vá nyos bu ká sok”.5 Szi ge thy sor ra ve szi és
elem zi a pro duk ció kat. Kri ti kai meg jegy zé sei el le né re a pá lya kez dő Szé kely ren de -
zé sei ről nyi lat ko zik a leg ked ve zőb ben. vé gül ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy „a pró -
zai előadá sok majd mindegyi ké nek szín vo na la lé nye gi vi tát, nemegy szer el lenér zést
kelt, míg a ze nés be mu ta tók kel le mes es té ket s vi dám szó ra ko zást je len tet tek”.6

TÓ TÉK
eb be a kö zeg be ér ke zett Szé kely Gá bor, a ma jor-ta nít vány. Da rab vá lasz tá sai val, s az -
zal, ahogy a drá má kat szín re vit te, meg boly gat ta az el ké nyel me se dés re min dig haj -
la mos szín há zi kö ze get. Az együt tes nem volt hoz zá szok va ah hoz az ala pos, kö nyör -
te le nül kö vet ke ze tes pró ba mun ká hoz, amit Szé kely dik tált, s rész ben en nek, rész ben
a ren de ző gya kor lat lan sá gá nak kö vet kez té ben mód sze ré nek ered mé nye nem rög -
tön mu tat ko zott meg. ezt iga zol ja el ső előadá sai nak vissz hang ja is.

A Vérnász elő ké szü le tei ről a jel mez ter ve ző Já nos kú ti már ta szol gál fon tos ada lé -
kok kal. Tő le is tud juk, hogy Szé kely el ső sor ban a mű foj tott drá mai sá gát hang sú -

A MÁSODIK ÉLETMÛ

242

4 Szi ge thy Gá bor: Szín há zi évad Szol no kon. Színház, 1969. 9. 20.
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lyoz ta, eh hez pu ri tán szín vi lá gú jel me ze ket és na gyon egy sze rű, a na tu ra lis ta megol -
dá so kat ke rü lő dísz le tet kért ter ve zői től. Az előadás mél ta tói elis me rés sel szól tak
ar ról, hogy a ren de ző hang sú lyoz za a da rab né pi já ték jel le gét, de hiá nyol ták a pro -
duk ció ból a lí rát, és ne hez mé nyez ték, hogy a lát vá nyos megol dá sok ra ke ve sebb súly
he lye ző dött, mint a tar tal mi ki dol go zás ra. Csík Ist ván sze rint „a ren de zés meg tar -
tot ta és hiány ta la nul szín pad ra is idéz te e né pi ih le té sű drá ma egye di mó don spa -
nyol at mosz fé rá ját és tem pe ra men tu mát, ugyanak kor igye ke zett kiemel ni azo kat
az epi zó do kat, ame lyek a ma gyar fal vak ban ugyanúgy el kép zel he tőek, mint az ibé -
riai fél szi get fal vai ban”.7 Szi ge thy Gá bor pe dig azt emel te ki, hogy „Szé kely Gá bor
gon do san felépí tett, drá mai előadást ren de zett, de a köl tői ere jű tra gi kus bal la da
he lyett rea lis ta drá mát ál lí tott szín pad ra, így meg fosz tot ta a szín pa di ala ko kat és
hely ze te ket több ér tel mű köl tői iz gal muk tól, s csak az egy sze ri tör té net drá mai sá -
gát ele ve ní tet te meg: szim bo li kus lí rai bal la da hő sök he lyett egy szó la mú drá mai hő -
sök áll nak a szín pa don”.8

má sik ren de zé se, ör kény Ist ván Tótékja kü lö nö sen fon tos sá vált Szé kely pá lyá -
ján, hi szen nem csak szu ve rén kon cep ció jú, új szem lé le tű előadást ké szí tett a mű -
ből, ha nem ez ala poz ta meg a ren de ző és az író kö zött azt a bi zal mi kap cso la tot,
amely ből több új da rab, min de nekelőtt a Macskajáték szü le tett. ör kény azt nyi lat -
koz ta, hogy „re mek, élő, pon tos előadás volt, a ren de ző nem egy stan dard előadás -
ból9 in dult ki, ha nem a gon do la tok ból. ön ál ló kon cep ciót va ló sí tott meg, és iga zi
együt test te rem tett”.10

A legér zék le te seb ben Szi ge thy Gá bor fog lal ja össze az előadás lé nye gét: „Az őr -
nagy nem a há bo rú dé mo ni kus szim bó lu ma, ha nem olyan fi gu ra, aki ma ga is a há -
bo rú, az elem ber te le ne dett vi lág szen ve dő megalá zott ja, te he tet len ál do zat, aki nek
ideg rend sze rét felőröl te a há bo rú, és a jó zan (s fő ként a hu má nus) cse lek vés irán ti
ér zé ket kiöl te be lő le az ér zé ket len né ke mé nye dett va ló ság. A ren de zői el kép ze lés a
meg je le ní tett em be ri szi tuá ciók fölé he lye zi az ab szur di tás té nyét: a há bo rút, mely
ér tel met len, em ber te len és kö vet he tet len, s az em be rek éle tét aka ra tuk tól füg get -
le nül be fo lyá sol ja, so dor ja torz irány ba.

vi tá ra kész te tő ez az ér tel me zés, mert ör kény drá má ja – jól le het az ab szurd drá -
mák for ma nyel vét hasz nál ja – épp ab ban több a be cket ti vagy io nes cói vi lág kép nél,
hogy az őr nagy és Tót em be ri szem ben ál lá sá ban nem az em be ri lé ten kí vül ke res
meg fejt he tet len és ér tel met len (te hát ezért ab szurd) hely ze te ket és erő ket. A szol -
no ki előadás ta lán leegy sze rű sí ti az író drá mai kér dés fel ve té sét, de ki mun kált mű -
vé szi esz kö zök kel, ro kon szen ves mon da ni aka rás sal te rem ti meg azt a be szű kült vi -
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17 Csík Ist ván: vér nász Szol no kon. FilmSzínházMuzsika, 1969. már cius 8.
18 Szi ge thy: i.m. 21.
19 Azaz nem a la ti no vits zol tán Őr nagy-a la kí tá sa alap ján el hí re sült, 1967 feb ruár já ban tar tott Thália

szín há zi ős be mu ta tót, s az ezt kö ve tő vi dé ki pre mie re ket ko pí roz ta.
10 Idé zi Gesz ti pál: egy drá ma élet raj za. FilmSzínházMuzsika, 1971. feb ruár 6.
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lá got, amely ben a há bo rú ál do za ta ként Tót és az őr nagy egyaránt ver gő dik. A Fe hér
mik lós ter vez te dísz let mű vé szi össz hang ban van Szé kely Gá bor kon cep ció já val.
A tá bo ri le ve le ző la pok kal bo rí tott elő füg göny, a ré gi le mez ját szó, amely ből Ka rá di
hang ja szól, amint a ValaholOroszországbant ének li, s az időt időt le nül mé rő, ódi -
va tú csör gő ó ra nem csak az előadás ke re tét, ha nem drá mai alap hang jait is meg te -
rem ti.”11 (Szé kely egyik ta nít vá nya, Bé res At ti la 2014-es mis kol ci ren de zé sé ben
mintegy hom ma ge- ként idé zi meg en nek az előadás nak szá mos ele mét.)

e da rab hoz Szé kely pá lyá ja so rán több ször vissza tért: ren dez te a fő is ko lán (1981),
új vi dé ken (1987) és Stutt gart ban (1990). Kez de ti kon cep ció ja alap ve tően nem vál -
to zott, min de nütt az Őr nagy és Tót, mint egy prin cí pium két meg je le né si for má ja,
a két fér fi együt tes tra gé diá ja állt az előadás kö zép pont já ban. Az öt alap sze rep lőn
kí vü li fi gu rák szá ma vi szont fo ko za to san csök kent, ezál tal még erő seb ben le he tett
fó ku szál ni a csa lád tag jai, a tiszt és a pos tás kö zöt ti vi szo nyok ala ku lá sá ra.

TA NU LÓ ÉV
Szé kely má so dik sze zon ja iga zi mun kás évad volt, há rom be mu ta tó val. Be ré nyi 
Gá bor kü lön bö ző mű fa jú és sú lyú da ra bo kat – Shakes peare: Tévedésekvígjátéka,
o’neill: Hosszúútazéjszakába és Rach ma nov: Viharosalkonyat – adott a fiatal ren -
de ző nek, hogy mi nél so kol da lúbb szak mai ta pasz ta la to kat sze rez hes sen.

Já nos kú ti már ta e kö tet ben ol vas ha tó ér zék le tes be szá mo ló já ból tud juk, hogy a
Shakes peare-víg já ték hoz mi ként szü le tett meg a re ne szánsz stí lust és an nak já té -
kos frics ká ját öt vö ző lát vány vi lág. A ter ve ző em lé kei vel egye zik a MagyarNemzet
kri ti ku sá nak vé le mé nye, aki megál la pít ja, hogy a pro duk ció ból könnyed já té kos ság
és őszin te élet öröm su gár zik, s a ren de zést egy sé ges stí lus, ki vá ló tem pó ér zék és
min den rész let re ki ter je dő, té ved he tet len íz lés jel lem zi. Kieme li, hogy Szé kely a ko -
mor ke ret já té kot ko mo lyan ve szi, így el len pon toz za a két tör té net szá lát. S vé gül 
ek ként össze gez: „bár a tár su lat szín vo na la egye net len, az át gon dolt mű elem zés 
kö vet ke ze tes meg va ló sí tá sa ér té kes előadást ered mé nye zett”.12

Az 1969/70-es évad ban két vi dé ki szín ház mu tat ta be o’neill önélet raj zi vo nat -
ko zá sú drá má ját: Deb re cen ben Ruszt Jó zsef, Szol no kon Szé kely ren de zé sé ben. 
Sa ád Ka ta lin össze ha son lí tó elem zé sé ből kap ha tunk ké pet a két pro duk ció ról: „Ruszt
Jó zsef ren de zé sé ben mary és ed mund vi szo nya lett a drá ma mag ja: az anya har ca
az új bó li el bu kás el len és ed mund har ca a ha lá los be teg ség ré me el len. e két ha lál -
ra ítélt em ber kö zött kü lön le ges kap cso lat szü le tik, kü lön le ges te kin tet vál tá sok vil -
lan nak. Ruszt ugyanis a te kin te tek re, a né zé sek re épí ti az előadás dra ma tur giá ját.
így na gyobb te ret kap a szí né szi já ték, mint a ha gyo má nyos o’neill -e lő a dá sok ban,
ami szük ség sze rűen ma gá val hoz za a ter je del mi leg is ha tal mas mű erős meg hú zá -

11 Szi ge thy: i.m. 22.
12 Bar ta And rás: Té ve dé sek víg já té ka. MagyarNemzet, 1969. de cem ber 12.
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sát. A szö veg köl tői szép sé ge el ho má lyo sul, de he lyé be a já ték köl tői szép sé ge lép.
[…] Ruszt va ló ság gal »kri mi sí tet te« a cse lek ményt. […]

Szé kely Gá bor vi szont egy klasszi kus ér té kű mű vet akar előadni úgy, ahogy ar ra
a ren del ke zé sé re ál ló szí né szek ké pe sek. A szol no ki előadás va rá zsa az o’neil li poézis
kiapad ha tat lan ára dá sa a szín pad ról, még ak kor is, ha en nek a köl té szet nek az in -
terp re tá lá sá ba ha mis han gok ve gyül nek: szép, de nemegy szer elerőt le ne dő szí nészi
ala kí tá so kat lát ha tunk. Szé kely Gá bor mun ká ja meg győ zően il luszt rál ja, hogy a »ha -
gyo má nyos«, sze rény, a drá ma szö ve té be be nem avat ko zó ren de zői mód szer rel is
le het iz gal mas, mai szín há zat te rem te ni. Ruszt ren de zé sé ben fel fo ko zott in du la tok
csap nak össze, Szé kely előadá sa rend kí vül halk ra fo gott. Ő min de nekelőtt a ha mis
pa te tiz mu stól akar ja meg sza ba dí ta ni a drá mát. má sutt ke re si a drá mai sá got, mint
Ruszt: az o’neill- da rab emo cio ná lis fel he ví tett sé ge és a tény le ges szín pa di in du latok
mi ni má lis ra re du ká lá sa köz ti an ta go niz mus ban. ez a vissza fo gott ság azon ban akkor
len ne in do kolt, ha a szín pa di já ték, a szí né szi ala kí tá sok fel szí ne alatt va ló sá gos szen -
ve dé lyek gyúl ná nak, ha a halk sza vak sú lyo sab bak len né nek, mint a lá za sak. […]

Csá nyi ár pád dísz le te kü lön le ges le he tő sé get adott a ren de ző nek a já ték megkom -
po ná lá sá hoz: a sze rep lő ket ugyanis szin te min den eset ben né hány má sod perc cel
előbb pil lant juk meg, mint ahogy azok »be lép nek a szín re«, mert üveg aj tók és abla -
kok mö gött je len nek meg. Szé kely úgy fo koz za a szi tuá ció drá mai sá gát, hogy amikor
pél dául az apa és fiai mary be teg sé gét tár gyal ják, mi, né zők már lát juk maryt az
üveg aj tó mö gött, s tud juk, hogy be fog lép ni. A fe szült ség te hát mary be lé pé se előtt
a vég ső kig fo ko zó dik: a fér fiak el hall ga tá sa va ló ban rob ba nás lesz. Az ilyen kitű nően
megol dott mo men tu mok iga zol ják Szé kely Gá bor ren de zői tö rek vé sét. […] Szé kely
Gá bor ha mi sí tat lan o’neil li le ve gőt, »köd le be gést« hoz a szín ház ba, megőr zi az ere -
de ti mű bi zony ta lan sej té sek kel át szőtt ho má lyát, mely te le van ki mon dat lan ság -
gal.”13 Az üveg aj tók-ab la kok ké sőbb Szé kely ren de zé sei nek vissza té rő lát vány ele -
mei lesz nek, gon dol junk csak a Boldogtalanok vagy a Mizantróp dísz le tei re, míg a
ki mon dat lan tar tal mak dra ma tur giá ja a Füst mi lán- ren de zé sei ben vá lik tö ké le tessé.

Szé kely az o’neill- mű pró bái köz ben új ság írók nak el mond ta, hogy nagy sze rű nek
tart ja a drá mát, amely ben a sze rep lők „nem gyű lö lik, csu pán rosszul sze re tik egy -
mást. egy sze rűen más vi lág ban él nek. A Tyron csa lád tag jai olyan bű nö sök, akik egy -
ben ál do za tok ká is lesz nek, egy mást és ön ma gu kat egyaránt felőr lik vég ze tes szen -
ve dé lyeik kel”. A pró bák ról pe dig annyit árult el, hogy „öt em ber rel kel lett el vé gez ni
a leg ne he zebb mun kát: meg ke res ni, mi van egy-egy je le net ben, meg ta lál ni azo kat
az esz kö zö ket, ame lyek kel ez leg job ban ki fe jez he tő.”14 A je le ne tek meg fej té se, a ki -
fe je zé si esz kö zök meg ta lá lá sa, a hi te les ség ál la po tá nak ke re sé se lesz egész ren de -
zői pá lyá já nak legin kább meg ha tá ro zó jel leg ze tes sé ge.

13 Sa ád Ka ta lin: egy drá ma két ren de zé se. Színház, 1970. 7.  19–21.
14 B. A.: Be mu ta tó előtt. Szolnok-megyeiNéplap, 1970. ja nuár 23; (bar na): hosszú út az éj sza ká ba.
Nógrád, 1970. feb ruár 22.
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A sze zon har ma dik pre mier je előtt is nyi lat koz nia kel lett: a Viharosalkonyatról
– amely az 1917-es orosz for ra da lom egy epi zód ját dol goz za fel –, el mond ja, hogy
„az író gyak ran hu mor ral old ja fel a je le ne tek ér zel mes sé gét, s így ke rü li el az ér zel -
gős ség ve szé lyét. mi meg akar juk őriz ni a da rab hu mo rát, de úgy, hogy ne men jen
a mon da ni va ló ko moly sá gá nak ro vá sá ra”.15

Ugyanez az új ság író kri ti ká já ban nem mél tá nyol ta a ren de zői szán dé kot, mond -
ván: „Szé kely Gá bor egyér tel műen víg já té kot csi nált a da rab ból, szin te sem mit sem
mu ta tott a pro fesszor vélt egye dül lé té nek drá má já ból. A da rab konflik tu sa it rend -
sze rint tel je sen felold ja a hu mor ban, s egyút tal szin te lé nyeg te len né te szi”.16

MACS KA JÁ TÉK
Szé kely Gá bor szá má ra az 1970/71-es évad több szem pont ból kiemel ke dően fon -
tos volt: ek kor ke rül sor a Macskajáték ős be mu ta tó já ra és 1971 már ciu sá ban ne ve -
zik ki fő ren de ző nek. mi vel Be ré nyi Gá bor a Jó zsef At ti la Szín ház ba szer ző dött, vass
Ká rolyt – aki csak nem min den vi dé ki szín ház ban volt már igaz ga tó vagy fő ren de -
ző – bíz ták meg az igaz ga tói és Szé kelyt a fő ren de zői felada tok el lá tá sá val. Szé kely -
nek a fu tó sze zon ala kí tá sá ra ter mé sze te sen már nem volt le he tő sé ge, de ve ze tői
„hit val lá sát” egy in ter jú ban ek ként fog lal ta össze: „ed dig, mint beosz tott ren de ző
el ső sor ban a sa ját pro duk cióim ér de kel tek. most fel kell ad nom ezt a »len dü le tes
ön zést«, és sok, ed dig nem is mert feladat tal kell meg bir kóz nom. Jó, s fő leg ha son -
ló mó don gon dol ko dó szí nésszel sze ret nék dol goz ni. Sze ret ném, ha jó han gu la tú,
együt tes já ték ra ké pes szín há zat csi nál hat nánk.”17

Az évad kö te le ző felada ta neil Si mon Furcsapár cí mű ko mé diá ja, ame lyet be csü -
let tel megol dott. papp zol tán, az előadás egyik sze rep lő je úgy em lék szik vissza a
pró bák ra, hogy Szé kely a szo ká sos nál és meg szo kott nál jó val na gyobb sza bad sá got
adott a szí né szek nek, mond ván: e mű fajt fel te he tően ők job ban ér zik, mint ő. A he -
lyi kri ti kus sze rint vi szont a ren de ző a si ker da ra bot „moz gal mas, per gő ko mé dia -
ként ál lí tot ta szín pad ra, erő sebb hang súlyt adott a gro teszk, iro ni kus vo ná sok nak
és könnye dén el sik lott az ér zel mek re apel lá ló, az ér zé sek va ló di és ál mély sé geit fel -
tá ró mo tí vu mok mel lett. A 3. fel vo nás be fe je zé sét nem si ke rült megol da nia”.18

A víg já té kot ör kény Ist ván for dí tot ta, aki Szé kely ké ré sé re írt új drá mát a szol -
no ki szín ház ré szé re: azo nos cí mű kis re gé nyé ből ké szült a Macskajáték, amely az
ős be mu ta tón ki rob ba nó si kert ara tott. Szé kely még ugyanab ban az évad ban meg -
ren dez het te a da ra bot a pes ti Szín ház ban is, az tán Sze ge den (1972), prá gá ban (1974),
majd hel sin ki ben (1993). S köz ben a gro teszk szín mű a szin te társ al ko tó nak te kint -
he tő ren de ző től füg get le nül is meg hó dí tot ta eu ró pa és Ame ri ka szín pa dait.

15 B. A.: Be szél ge tés Szé kely Gá bor ral. Szolnok-megyeiNéplap, 1970. áp ri lis 30.
16 Bi stey And rás: vi ha ros al ko nyat. Szolnok-megyeiNéplap, 1970. má jus 13.
17 Ró na Ka ta lin: Fia tal ren de ző-nem ze dék. FilmSzínházMuzsika, 1971. de cem ber 4.
18 Csík Ist ván: Fur csa pár. Szolnok-megyeiNéplap, 1971. má jus 12.
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ör kény és Szé kely együtt mű kö dé sé ről, a Macskajáték szü le té sé ről és ma gá ról a
ren de zés ről rész le te sen szól Rad nó ti zsu zsa és Szé kely Gá bor e kö tet ben meg je lenő
be szél ge té se, ezért csak váz la to san idé zem fel az előadást és an nak fo gad ta tá sát.

Szé kely Gá bor egy be szél ge té sünk kor me sélt ar ról, hogy mek ko ra szo ron gás sal
járt a da rab ra va ló ké szü lő dés és a pró ba fo lya mat. Az egyik di lem mát az okoz ta, va -
jon ho gyan fo gad ja a szol no ki kö zön ség a drá ma mag vát je len tő, idős em be rek kö -
zött ki bom ló sze rel mi há rom szög-tör té ne tet, a má sik kín zó két ség: le het-e, s ha
igen, mi kép pen le het ezt az alap ve tően epi kus mű vet szín pad ra ál lí ta ni. ezek re a
vég ső, meg nyug ta tó vá laszt csak a pre mier adott, ami kor ki de rült, hogy a vá lasz -
tott for ma iga zol ta és hi te le sí tet te a da rab té má ját.

Ter mé sze te sen az a kér dés is fel me rült, hogy drá mai mű-e ez egyál ta lán. hi szen
a kis re gény ből a le ve le zés és te le fo ná lás, mint a két test vér kö zöt ti kom mu ni ká ció
esz kö ze, ak kor is meg ma radt, ha a szín pa don a be szél ge té sek felidé zett tar tal ma
több nyi re je len ide jű cse lek vés sé vál to zott. A kö zölt in for má ció és an nak meg je le -
ní té se hol szink ron ban van egy más sal, hol idő ben el csú szik egy más tól, nem rit kán
pe dig vagy az egyik, vagy a má sik lát ha tó-hall ha tó, azaz min den je le net nek ez a
több ré te gű ket tős ség ad ja az el sőd le ges fe szült sé gét.

Az írói és ren de zői meg kö ze lí tés az al ko tói fo lya mat köz ben szin te szét vá laszt -
ha tat la nul össze fo nó dott, hol egy ren de zői öt let nyo mán író dott át va la me lyik je -
le net, hol egy írói tro u va il le adott új irányt a szín pa di mun ká nak. így szü le tett meg
az a for ma, amit az ős be mu ta tó kor is, azóta is a da rab adek vát meg je le ní té sé nek
tar tot tam és tar tok. mi a tit ka an nak, hogy ez a vég ső so ron mo no lo gi kus szer ke -
ze tű mű nem hull atom jai ra, sőt, el len ke ző leg, szi go rúan kom po nált, kö vet ke ze te -
sen vé gig vitt, iga zi drá má vá ala kult? megíté lé sem sze rint a tér, a já ték mód és a szí -
né szi tel je sít mény in ten zi tá sa.

ezt megelő zően is lát tunk már pél dát (el ső nek pis ca tor Háborúésbékéjét a víg -
szín ház ban) a szi mul tán szín pad hasz ná la tá ra, de itt az, hogy a kü lön bö ző hely -
színek mind együtt, ho ri zon tá li san és ver ti ká li san egy más ba át foly va, egy más tól
fi zi ka i lag nem el vá laszt va he lyez ked nek el a szín pa don, nem csak a da rab-le bo nyo -
lí tás prakti kus szem pont já ból te li ta lá lat, ha nem a mű dra ma tur giá ját, fi lo zófiáját
is tö ké le tesen ki fe je zi. eb ben a bo nyo lult tér ben a vé gig szí nen lé vő or bán né sza -
ba don köz le ke dik, s ezál tal tér ben is meg kom po ná ló dik a szín pa di mű kö tet len és
la za idő já té ka. eb ben a tér hasz ná lat ban ma gá tól ér te tő dő, ha a szín pa don lé vő
egyet len asz tal hol egy presszó, hol pe dig or bán né, il let ve or bán né lá nya, Ilus la -
ká sá nak bú tor da rabja.

A kri ti ku sok kö zül el ső sor ban mol nár Gál pé ter mu ta tott rá a já ték mó dot legin -
kább meg ha tá ro zó je len ség re, ar ra, hogy „Szé kely Gá bor szín pa dán egyik sze rep lő
sem néz a má sik sze mé be. nem ke resz te zik egy mást a pil lan tá sok. min den sze rep -
lő elő re, a né ző tér fe lé néz és be szél. ez zel pon to san azt a ha tást éri el, hogy nincs

19 mol nár Gál pé ter: macs ka já ték. Népszabadság, 1971. ja nuár 20.



ki hez és ki vel be szél niük. Csu pán ön ma guk kal ér te nek szót.”19 De a já ték mód hoz
tar to zik az is, hogy sem a te le fo ná lást, sem a le vél írást nem imi tál ják a szí né szek.
A Macskajáték ide jén a tár su lat és a ren de ző már lé nye gé ben egy más ra han go ló -
dott, en nek is kö szön he tő az előadás egy sé ge sen ma gas szin tű szí né szi meg je le ní -
té se. mi vel Szol no kon a szí né szek át lag ban tíz-ti zen két év vel fiata lab bak vol tak a fi -
gu rá juk élet ko rá nál, a főbb ala kí tá sok ban – töb bek kö zött he ge dűs ág nes (or bán né),
Ko ós ol ga (Gi za), Bod nár eri ka (egér ke) – a hi te les ség nek és a meg konst ruált ság -
nak va la mi kü lö nös össz ha tá sú elegye szü le tett meg. Ta lán a szí nész nő já ték stí lu -
sán túl ez tet te he ge dűs ág nes ki csit ér des, mégis sze ret he tő, zse niá lis or bán né ját
fe lejt he tet len né. (A sze re pet a sze ge di előadá son is ő ját szot ta.)

A szol no ki pre mier után hat hét tel Szé kely Gá bor – vár ko nyi zol tán ra pid szer -
ződ te té si aján la tát el fo gad va – már a pes ti Szín ház ban vit te szín re a Macskajátékot.
mind két előadás lé nye gé ben azo nos lát vá nyát Fe hér mik lós és Já nos kú ti már ta ké -
szí tet te, és a szol no ki pro duk ció ból Ka szab An na (Cs. Bruck ner Ade lai de) és Bod -
nár eri ka (egér ke) a pes ti be mu ta tón is sze re pelt.

Az előadá sok rész le tes össze ve té sé nek nem sok ér tel me len ne, egy fe lől a fő vá ro -
si pro duk ció pa rá dés sze rep osz tá sa (Su lyok má ria, Bul la el ma, Gre guss zol tán), más -
fe lől a víg szín ház ban meg ho no so dott já ték stí lus ele ve át han gol ta azt, ami Szol no -
kon szü le tett. Ki csit más lett, de nem ke vés bé nagy sze rű. Ahogy mol nár Gál pé ter
fo gal ma zott: „Szol no kon a hu mor, pes ten az ér ze lem erő sebb. A da rab zá ró ket tős
for du lat – a lát szat ön gyil kos ság és Gi za ha za té ré se – el sie tett sé ge pes ten ke vés bé
za va ró, bár a szö ve gen lé nye ges mó do sí tás nem tör tént, mert a szí né szek tel je seb -
bé tet ték a mű lí rá ját.”20

MÁ NIÁ KUS SÁG
A Macskajáték több szem pont ból is je len tős ál lo más Szé kely Gá bor pá lyá ján. Ami -
kor be ke rült a fő is ko lá ra, ne ki is (akár a leg több ak ko ri szín ház kö ze li fiatal nak) az
olyan tí pu sú szín ház volt az ideál ja, mint pél dául mrożek Mulatsága, amely ben több
az ir ra cio na li tás, a kör vo na la zat lan ság, a ti tok, mint egy rea lis ta-na tu ra lis ta drá má -
ban. Az tán – el mon dá sa sze rint – az évek so rán rá jött, hogy per sze ez is ér de kes,
de mennyi vel ér de ke sebb az élet, „az, hogy jót aka runk, de rosszat te szünk, hogy
ki szá mít ha tat la nok a szán dé kaink, te hát ezek ér de ke seb bek, mint ön ma guk ban a
for mák”. ez a felis me rés per sze nem a for mák fon tos sá gát kér dő je le zi meg, hi szen
a ren de ző ele ve for mák kal dol go zik.

Ugyanak kor a hat va nas–het ve nes évek for du ló ján ideo ló giai vi ta zaj lott ar ról,
hogy iro da lom- vagy szín ház köz pon tú le gyen-e a szín ház. Ak kor még a szö veg hez
szi go rúan ra gasz ko dók né ze te volt túl súly ban, s rész ben ez zel szem ben ha tá roz ta
meg ma gát töb bek kö zött Szé kely és zsám bé ki Gá bor, de má sok is (pél dául Ba barczy
lász ló, Ig ló dy Ist ván, Ruszt Jó zsef, ké sőbb Ascher Ta más). ez ter mé sze te sen nem a
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szö veg fon tos sá gá nak el ve té sét je len tet te – hi szen Szé kely min dig „szö veg szín házat”
ren dez –, ha nem a szö veg mű köd te té sé nek a ko ráb bi nál mi nő sé gi leg más módját.

Ta ná rá tól, ma jor Ta más tól legin kább a má niá kus sá got ta nul ta el. „ma jor és köz -
tem olyan men ta li tás be li, al ka ti és sze mé lyi ség be li kü lönb ség van, hogy az el ké pesz -
tő, az, ami kö zös ben nünk, az haj szál vé kony, igaz, erős, és óriá si ha tás sal volt rám
– em lé ke zett egy be szél ge té sünk ben. – A szín ház sze re tet, az ön zés, a te het ség
együtt, ez volt ma jor. én egé szen más va gyok. mégis, ahogy zsám bé ki ná das dy Kál -
mán ana li ti kus sá gá ból me rí tett, én ma jor má niá kus sá gá ból. A dol gok így adód nak
össze, azaz van egy olyan foly to nos ság, ami nél kül sze gé nyeb bek len nénk.”

Szé kely Gá bor a pá lyá ja so rán egy re in kább és egy re má niá ku sab ban egy té mát
jár kö rül: két em ber ta lál ko zik, akik meg vív ják har cu kat egy más sal, s eb ben a ta lál -
ko zás ban és via dal ban ki me rít he tet le nül sok vé let len és eset le ges ség van. Szin te ki -
zá ró la gos sá vált ná la a tör té net vagy a ke re sé se, fon tos lett a kap cso la tok mű kö dé -
sé nek vizs gá la ta és be mu ta tá sa, a fér fié és nőé pél dául. en nek a két em ber kö zöt ti
küz de lem nek az ab szo lút kö zép pont ba ál lí tá sa már a Tótékban meg mu tat ko zott,
de sok kal mé lyeb ben és komp le xeb ben je lent meg a Macskajátékban. et től kezd ve
ez a mo tí vum ve zér fo nal sze rűen hú zó dik vé gig a Szé kely-ren de zé se ken.

Az ör kény-ős be mu ta tó után meg vál to zott Szé kely megíté lé se is. A Macskajáték
si ke re egy faj ta men le vél lett szá má ra, na gyobb sza bad sá got adott a szol no ki mun -
kái ban. Az, hogy a da ra bot prá gá ban is meg ren dez te, ké sőb bi előadá sait a he lyi és
or szá gos fó ru mo kon egyaránt véd he tőb bé tet te. Kez det ben Szé kely a vá ros sal na -
gyon ne he zen ba rát ko zott meg. Be zár kó zott a szín ház ba és – mi vel Szol nok kul tu -
rá lis szem pont ból a vé gek nek szá mí tott, azaz „fent ről” nem na gyon fi gyel tek ar ra,
hogy mi zaj lik, mond juk, a szín ház ban – szisz te ma ti ku san dol goz ni kez dett, épít -
get ni va la mit, tár su la tot, mun ka mód szert, szem lé le tet. nem csak a szín há zon be lül,
ha nem azon kí vül, a kö zön ség for má lás ban is ér vé nye sült ez az épít ge tő má niá ja.
A Vérnász-ren de zé sé től kezd ve an nak tu da tá ban ala kí tot ta előadá sait, hogy a né -
zők együtt ta nul nak a szín ház csi ná lók kal, hi szen a né zés is ta nu lá si fo lya mat. Azt
val lot ta, hogy a kö zön ség össze za va ro dik, ha egy szer ilyen, más szor olyan előadást,
stí lust, hang vé telt kap, a szín ház nyel vét kö zö sen kell kiala kí ta ni és meg ta nul ni, a vi -
lág megis me ré sé hez ve ze tő utat együtt kell meg ta lál ni.

eb ben a fo lya mat ban is fon tos ese mény volt a Macskajáték, hi szen so kan nem -
csak az előadást fo gad ták el, de fel fi gyel tek ma gá ra a szín ház ra is, és kezd ték el fo -
gad ni, sőt sze ret ni az in téz mé nyü ket. eb ben jó adag lo kál pat rio tiz mus volt, s mi -
vel et től kezd ve a fő vá ros ból is egy re töb ben lá to gat ták az előadá so kat, ha
Bu da pest ről jót mond tak vagy ír tak, a szol no kiak még in kább ma gu ké nak érez ték
a szín há zu kat.

A Macskajáték Szé kely éle tét és pá lyá ját is mó do sít hat ta vol na, hi szen a pes ti be -
mu ta tó után be hí vat ta ma gá hoz Aczél György, és fel szó lí tot ta, hogy le gyen a Jó zsef
At ti la Szín ház igaz ga tó ja. Ő azon ban meg kö szön te a bi zal mat, de nem tett ele get
a fel ké rés nek, mond ván: ne ki Szol no kon van dol ga, ott kez dett be le a szín ház csi ná -
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lás ba, s az el kez dett mun kát foly tat ni akar ja. A párt ve ze tés ké sőbb is hiá ba kül dött
Gyur kó lász ló ve ze té sé vel de le gá ciót hoz zá, hajt ha tat lan ma radt. így tett ak kor is,
ami kor vár ko nyi zol tán hív ta a víg szín ház ba.

SI RÁLY
Szé kely te hát ma radt Szol no kon, és új don sült di rek to rá val kö zö sen in dí tot ta el az
1971/72-es sze zont. Fő ren de zői be mu tat ko zá sul Cse hov Sirályát vá lasz tot ta, amely -
nek pre mier je több lett, mint a klasszi kus re per toár egy kiemel ke dő da rab já nak
szín pad ra ál lí tá sa. prog ram adó hit val lás sá, üggyé vált. eb ben sze re pet ját szott az is,
hogy ugyaneb ben az év ben lett fő ren de ző zsám bé ki Gá bor Ka pos vá ron, s e funk -
ció já ban ő is a Sirályt mu tat ta be el ső nek. S pár hó nap pal ké sőbb a ma dách Szín -
ház ban is szín re ke rült a Cse hov-da rab, ádám ot tó ren de zé sé ben. Az ilyen összeesés
ter mé sze te sen kí nál ja az össze ha son lí tást, s ezt a kri ti ka meg is tet te. Az össze ha -
son lí tás ban nem el ső sor ban az előadá sok mi nő sé ge kö zöt ti kü lönb sé gek vol tak meg -
le pők, ha nem a ren de zői fel fo gá sok vi lág né ze ti-szín ház esz té ti kai alap já nak gyö ke -
res el len té te. ádám ot tó Tri go rin és Ar ka gyi na iga za mel lett tett hi tet, azaz a
kie gyen sú lyo zott, ru tin ból szü le tő mű vé szi te vé keny ség, a kö zép sze rű ség dia dal -
mas ko dott az előadás ban. Szé kely és zsám bé ki pro duk ció já ban épp el len ke ző leg,
Trep lov és nyi na új for má kat ke re ső, lá zas kí sér le te ke rült a mű kö zép pont já ba. nem
egy sze rűen a beér ke zet tek és a he lyü ket ke re sők ge ne rá ciós kü lönb sé ge fo gal ma -
zó dott meg e szem ben ál lás ban, ha nem két szín ház fel fo gás fe szült egy más nak.

„mind ket ten elő ször ke rül tünk olyan hely zet be, hogy egy da ra bon ke resz tül meg -
fo gal maz hat juk a szín ház ról al ko tott vé le mé nyün ket, el kép ze lé sün ket – fo gal ma -
zott Szé kely. – A Sirály alap mű. Szín pad ra ál lí tá sa egy részt sze mé lyes val lo más a
leg főbb mű vé szi vá gyak ról és el kép ze lé sek ről, a kor sze rű, tar tal mi és for mai megúju -
lás ra min dig kész szín ház ról val lott ren de zői ars po e ti ca ki fe je zé sé nek le he tő sé ge,
más részt egyér tel mű meg fo gal ma zá sa azok nak a kö ve tel mé nyek nek, ame lyek alap -
ján szín há zat kell és le het csi nál ni. me lyek ezek? A sza vak nak azt kell je len te niük,
amit je len te nek; az igaz sá got kell el ját sza nunk min dig és ak kor is amel lett kell dön -
te nünk, ha az nem a ha tá so sabb. olyan előadást aka runk lét re hoz ni, amely nem áll
tá vol Cse hov tól, de egyút tal annyi ra be lő lünk kö vet ke zik, han gos ko dá sunk ból, fiatal -
sá gunk ból, he lyen kén ti akar nok sá gunk ból, de min den kép pen a jó ra és szép re tö -
rek vés ke gyet len kö vet ke ze tes sé gé ből, amit má sok tól is meg kö ve te lünk.”21

A két Sirály va ló ban a ren de zők fiatal sá gá ból és han gos ko dá sá ból kö vet ke zett.
Kol tai Ta más így ír ta le az előadá sok in dí tá sát: „zsám bé ki sza kít a han gu lat te remtő
drá ma kez dés sel. nincs nap le me ne te, de rí tett és szórt fény, tár gyi la gos mun ka vi lá -
gí tás te szi hang sú lyos sá a szín ház-jel le get, amit fo koz az elő tér be he lye zett szín pad
a szín pa don. Ka la pá lás a kez det. Ide ges zak la tott ság. Sok moz gás.”22 Szé kely nél is

21 Bát ki mi hály: Tá jé ko zó dás a szol no ki Szig li ge ti Szín ház ban. ÉletésIrodalom, 1973. má jus 19. 
22 Kol tai Ta más: Szár nya ló és szár nya sze gett Si rá lyok. Nagyvilág, 1972. 5. 776.
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ott „a szín pad a szín pa don: gya lu lat lan nyers fá ból ácsolt emel vény. né hány ló ca
a szí ni elő adás hoz, más dísz let nincs. nyír fák nin cse nek. Fe ke te kör füg göny. Be jön -
nek a dísz le te ző mun ká sok és ka la páccsal szét ve rik a cse ho vi han gu la tot. […] A ka -
pos vá ri és a szol no ki előadás ban két nem ze dék áll egy más sal szem ben: a fiatal te -
het sé ge sek és a kiüre se dett, kiöre ge dett ru ti ni ék. A ren de zők ál lás fog la lá sa nem
két sé ges. […] Szé kely drá ma ér tel me zé se kiér lelt, de ki csit leegy sze rű sí tett. meg va -
ló sí tá sa fő leg a má so dik rész ben si ke rült.”23

A szol no ki pro duk ció fo gad ta tá sa tá vol ról sem volt egy sé ge sen lel ken de ző, s a
ren  de zés a kri ti ku so kat is ál lás fog la lás ra kész tet te, éle sen el vált, kik kép vi sel ték to -
vább ra is a szö veg szín ház el sőbb sé gét, s kik let tek az új szín há zi hang ér vé nye sü -
lé sé nek tá mo ga tói. Bar ta And rás pél dául ne hez mé nyez te a ko pár szín pa dot, aho va
reflek to rok lóg nak be, a má ra uta ló jel me ze ket, kel lé ke ket és bú to ro kat, a szö veg

23 Kol tai Ta más: há rom nő vér. Népszabadság, 1972. ja nuár 21.

Peczkay Endre (Dorn), Papp Zoltán (Medvegyenko), Máriáss József (Szorin), 

Hegedûs Ágnes (Arkagyina). Sirály, 1971



meg kur tí tá sát, azt a leegy sze rű sí tett sze rep ér tel me zést, il let ve erő sza kos ren de zői
ér tel me zést, mi sze rint Trepl jov di let táns, nyi na egye dül az iga zán te het sé ges. Sőt,
an nak a re mé nyé nek adott han got, hogy „Szé kely Gá bor okul a ku darc ból, és be lát -
ja, hogy a ren de zői mun ka nem hol mi egyen let megol dás”.24

ez zel szem ben pél dául pá lyi And rás hosszú elem zést szen telt Szé kely ren de zésé -
nek, s töb bek kö zött megál la pít ja: „A szol no ki Sirálymin de nekelőtt tér va rázs la tával
bű völ el. A vi lá gí tás ele men tá ris egy sze rű ség gel te remt le ve gőt a szín pa don. An nak
a né hány tárgy nak, amely a cse ho vi en te riőr ből meg ma radt, Szé kely Gá bor fo kozott
je len tő sé get tu laj do nít: mintegy nyi na fe hér sé ge tes te sül meg a tár gyak fe hér ségében,
a le lőtt si rály ban csakúgy, mint a pa dok ex po ná lá sá ban, vagy a fe hér pet ró leum lámpa
hang sú lyo zott »sze re pel te té sé ben«. Itt a szí né szek rit kán ke rül nek pre mier plán -
ba, de a tár gyak an nál in kább: nyi na a si rályt, szár nyát mintegy ki bont va, be le tartja
a reflek tor fény be, s a ha lott, fe hér ma dár so káig ott ma rad a fe hér pad előtt, épp a
fény kö rön be lül; má sa oda ha jít ja any já hoz a fe hér kis pár nát, s a pár na per ce kig pre -
mier plán ban ma rad; a Trepl jov asz ta lán ál ló pet ró leum lám pát, mely a má so dik részben
egye dü li fény ként tű nik fel a sö tét szín pa don, a fiata lem ber ma gá val vi szi az ágy -
hoz, ahol Szo rin to ló ko csi ja áll, le te szi a föld re, s úgy mond ja el nyi na tör té netét, hogy
kö rülülik a lám pát. A tár gyak te hát a Fe hér mik lós ter vez te szín pa don drá mai erő -
vo na lak ki raj zo lói, a konflik tu sok hor do zói lesz nek, s je len tős, a 19. szá za di miliőtől
el sza kí tó sze re pe van vá gó nelly ru hái nak. ezút tal a já ték tér oly erős és szuggesztív
ke re tet te remt a já ték hoz, oly meg ha tá ro zó a já ték stí lus szem pont já ból, hogy azt
az egyes szí né szi ala kí tá sok csak tö re dé ke sen tud ják kö vet ni. egye dül Bod nár erika
lá zas tisz ta sá gú nyi ná ja jár a ren de ző ál tal oly egyér tel műen meg je lölt csa páson.”25

A prog ram adó Sirályon kí vül Szé kely ab ban az évad ban még egy Csur ka Ist ván-
sza tí rát is szín pad ra ál lí tott. A Szájhőst elő ször a víg szín ház mu tat ta be 1964-ben,
de Szé kely sze rint a da rab csep pet sem ve szí tett ak tua li tá sá ból. A cím sze rep lő, az
új ság író Dé kány la jos né pi ká der, akit fe le sé gé nek csa lád ja ál tal be há lóz a kor rup -
ció, a vesz te ge tés. megal ku vó és ci ni kus lesz, s egy zsa ro lás ha tá sá ra hiá ba sze ret -
né le ráz ni ma gá ról az er köl csi bék lyó kat, nagy el ha tá ro zá sai csak száj hős kö dé sek
ma rad nak. Az író – mi ként ar ra Rad nó ti zsu zsa a Lázadódramaturgiák cí mű kö te -
té ben26 rá mu ta tott – a ma ga be sú gói múlt já nak mo rá lis ter hé től (is) igye ke zett meg -
sza ba dul ni (per sze ön ma gát nem fel fed ve), ami kor Dé kány önos to ro zó lel ki is me -
ret vizs gá la tát ál lí tot ta a cse lek mény kö zép pont já ba. Ak kor ez a búj ta tott tar ta lom
ter mé sze te sen nem je len he tett meg, el sőd le ges sé az 1956-ot kö ve tő idő szak ra jel -
lem ző mo rá lis el bi zony ta la no dás és za va ro dott ság áb rá zo lá sa vált.

A kri ti ku sok egy ön te tűen megál la pí tot ták, hogy a kel le mes víg já ték nak ját szott
víg szín há zi ős be mu ta tó val szem ben a szol no ki előadás ke se rű és dü hös ko mé dia lett.
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Ri deg Gá bor sze rint „Szé kely Gá bor ren de zői fel fo gá sá ban a fő hős olyan an ti hős,
aki nek sor sa, mo rá lis ver gő dé se nem tá maszt ben nünk együtt ér zést, és szük ségsze -
rű nek érez zük, hogy a cse lek vést pót ló száj hős kö dé sé vel éle tén vál toz tat ni nem képes,
mint ahogy az is szük ség sze rű, hogy az előadás vé gén le he tő sé geit és kor lá tait, azaz
cse lek vés kép te len sé gét felis mer ve, a to váb biak ban még ő ma ga is tu da to san manipu -
lál ja éle tét. Bár en nek nagy ára lesz, az ideg összeom lás, vagy a tel jes mo rá lis megsem -
mi sü lés. […] nem csak a drá ma ér tel me zé se, ha nem a szí nész ve ze tés, a já ték stí lus
meg te rem té se is kor sze rű mó don, ki tű nően si ke rült.”27 val kó mi hály is elis me rés -
sel szól a pro duk ció ról: „Az előadás eré nye a szel lős, le ve gős és tem pós já ték. A gon -
do san ki mun kált drá mai hely ze tek, gyor san per gő és per ge tett dia ló gu sok, Szom -
ba thy Gyu la, Cso mós ma ri, pol gár Gé za, Schu bert éva, Ivá nyi Jó zsef s a töb biek ma gas
hő fo kú és mégis in tel lek tuá lis já té ka – ez a tu da tos ren de zői mun ka ered mé nye.”28

MO LIÈRE -EK
A kö vet ke ző sze zon újabb vál to zást ho zott a szol no ki szín ház éle té ben. 1972 jú niu -
sá ban le mon dott vass Ká roly, és Szé kelyt bíz ták meg, majd ja nuár 1-től ne vez ték ki
igaz ga tó-fő ren de ző nek. ez lé nye gi vál to zást az 1972/73-as sze zon mű so rá ban, szer -
ke ze té ben még nem je len tett. Az elő ző éva dok ban is né hány ven dég egé szí tet te ki
a Szig li ge ti Szín ház ren de zői ka rát, ez tör tént most is. Az elő ző év ben Sán dor János
és Sík Fe renc mel lett hor váth Je nő dol go zott Szol no kon, aki Szé kely igaz ga tá sa alatt
elő ször mint ven dég, majd egy év vel ké sőbb már mint ál lan dó ren de ző csat la ko zott
a tár su lat hoz. mel let te az el ső év ben két vég zős fő is ko lás, Ka rin thy már ton és Romhá -
nyi lász ló a vizs ga előadá sát (SzentJohanna, il let ve Akörnégyszögesítése) vi het te
szín re Szé kely nél, aki azon ban egyi kü ket sem szer ződ tet te. vi szont a te het ség telen -
sé get hí re sen-hír hed ten ül dö ző, a szí né szek kel nagy sze rűen bá nó, a hely ze te ket
pon to san elem ző és ki dol go zó hor váth Je nő ál lan dó mun ka tár sa, a pró zai re pertoár
egyik gon do zó ja lett. A ze nés da ra bo kat vál to zat la nul Bor Jó zsef ál lí totta szín padra.

Szé kely két mo lière- da ra bot ren de zett, a Versailles-irögtönzést és aDandinGyör-
gyöt. Az előadás mű sor fü ze té ben fog lal ta össze da rab vá lasz tá sá nak mo tí vu mait:
„mo lière víg já té kai meg le pően szél ső sé ge sek. olyan víg já té ko kat írt, me lyek nél a fel -
szín vi dám, az esz köz a ko mé dia, de az a vi lág kép, ame lyek ből a hely ze tek és a jel le -
 mek gyö ke rez nek, meg bor zon ga tóan tra gi kus.

A Versailles-irögtönzés a for ma bon tó mo lière-t mu tat ja, ami so kat elárul az író
ars poé ti ká já ból. mi a rög tön zést vet tük ala pul, és igye kez tünk úgy for mál ni a da -
ra bot, hogy az zal a mi hit val lá sun kat is el mond has suk. ez elő já ték, amit a Dandin
György kö vet. eb ben a pró bák so rán azo kat a mo ti vá ció kat ke res tük, ame lyek iga -
zol ják Dan din po ko li tra gé diá ját. Azt a meg döb ben tő pil la na tot, ami kor a da rab vé -
gén po rig aláz va ma rad a szín pa don, és in dul az ön gyil kos ság fe lé. De a tra gé dia
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27 Ri deg Gá bor: Száj hős. Népszava, 1972. má jus 19.
28 val kó mi hály: A Száj hős. SzolnokmegyeiNéplap, 1972. má jus 20.



sem csak sí rást, ér zel mi ka tar zist je lent, ha nem egy ko mi kus tör té net nek olyan szél -
ső sé ges be mu ta tá sát, ahol a fi gu rák jel lem be li jó és rossz tu laj don sá gai mel lett az
em ber ér zel mi kap cso la tai fö lé ter pesz ke dő bor zal mas kor is meg mu tat ko zik.”29

A pre miert megelő ző na pok ban in dok lá sát to vább ár nyal ja egy in ter jú ban:
„A Versailles-irögtönzés mo lière szer zői, szín ház ve ze tői és mű vé szi ars poé ti ká ját
fo gal maz za meg. mu lat sá gos for má ban tár ja fel, hogy mennyi re le he tet len fel té te -
lek kö zött kény sze rült al kot ni a mű vész, mennyi ab szurd aka dály állt az út já ban.
vád irat, amely ka cag tat is egy ben. mond hat nám úgy is, hogy mo lière da rab jai ban a
sze rep lők ki lá tás ta lan sor sa a hu mor for rás, hely ze tük annyi ra re mény te len, annyi -
ra nem te het nek sem mit, hogy az em ber már csak ne vet ni tud raj tuk.

A DandinGyörgyben a já ték már az zal kez dő dik, hogy min den alak ja jó vá te he -
tet le nül el ron tot ta az éle tét. A víg já té ki for du la tok ból az de rül ki, hogy ab ban a kor -
ban va gyon, ha ta lom, kar rier, min den fon to sabb volt, mint az alap ve tő em be ri ér -
té kek, kap cso la tok.

nem a ne vet te tés a cél, no ha azt sze ret ném, ha a né zők jól is szó ra koz ná nak. Azt
kér tem al ko tó tár saim tól, a szí né szek től, hogy ne a tré fás öt le tek re, a ge ge kre fi gyel -
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29 mo lière: versailles-i rög tön zés – Dan din György mű sor fü ze te. Szol nok, Szig li get Szín ház, 1973.

Székely László díszlete a Dandin Györgyhöz és a Versailles-i rögtönzéshez, 1973



je nek, ne a kü lön ben szi por ká zó hely zet ko mi kum-e le me ket pró bál ják kiak náz ni,
ha nem a jel le mek tel jes sé gét él jék át, a mo lière áb rá zol ta vi lá got pró bál ják a mi ko -
runk igé nyei sze rint új ra te rem te ni.”30

már jó val a be mu ta tó után Szé kely hosszan be szél ge tett Föl des An ná val, ak kor
így idéz te fel mo lière -e lő a dá sá nak elő ké szí té sét, a pró bá kat: „már a mun ka kez de -
tén el dön töt tem, hogy nem a klasszi kus szö veg táv la tait, nem a tör té nel met aka -
rom felidéz ni, ha nem sa ját, legége tőbb prob lé máim ba sze ret ném beavat ni a kö zön -
sé get. A Versailles-irögtönzésnél, ahol a fő sze rep lők szí né szek, és a szín há zi
mű sor po li ti ka, egy ko ra be li pre mier szü le té se a té ma, az ana ló gia és az al ka lom nyil -
ván va ló. ezt azon ban nem elég tu do má sul ven ni, ezt át is kel lett él ni a szín pa don.
Azt ta pasz tal tam, hogy ami kor si ke rült a já ték ban részt ve vő, ti zen két-ti zen négy fő -
ből ál ló csa pa tot azo nos hő fok ra he ví te ni, a szí né szek ér dek lő dé sét kö zös jó kedv vé
fej lesz te ni, ak kor a pró ba fo lya mat szin te ter mi az öt le te ket, ame lyek kö zül ter mé -
sze te sen csak a leg job ba kat rög zí tet tük. A Versailles-irögtönzésben fél reért he tet le -
nül ma gunk ról val lot tunk a kö zön ség nek.
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30 Sz. J.: hab könnyű bor zal mak. SzolnokMegyeiNéplap, 1973. ja nuár 13.
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A DandinGyörgyben vi szont kö zös gond jaink ról szól tunk. en nek a ko mé diá nak
az ér vé nyes igaz sá gát mé lyebb ről kel lett előás ni. Szá mom ra a hely ze tek szo rí tó le -
he tet len sé ge volt a legiz gal ma sabb. hogy med dig le het egy em bert megaláz ni? hol
van a tű rő ké pes ség ha tá ra? Dan din György po kol já rá sa at tól vá lik fé lel me tes sé, hogy
fel sü lé se há rom, lé nye gé ben is mét lő dő, de mégis egy re szo rí tóbb szi tuá ció ban kö -
vet ke zik be. A jó zan ész azt dik tál ná, hogy ta nul ta pasz ta la tai ból, és töb bé már nem
le het őt be csap ni. De a drá ma tör té ne te és lo gi ká ja sze rint a dol gok mégis megis -
mét lőd het nek, és Dan din egy re csak kap ja és tű ri a po fo no kat.”31

én így lát tam an nak ide jén az előadást: „A szol no ki Versailles-irögtönzés in kább
a ke se rű han gú, a DandinGyörgy a né pi ko mé diás mo lière-t mu tat ja. A da ra bok
előadá sa kü lön-kü lön és együt te sen egy sé ges stí lu sú, és min de nek fö lött hal lat la nul
mai, hús ba vá gó an idő sze rű, anél kül, hogy erő sza ko san ak tua li zál na. Iga zi nép szín -
ház, ahol a fel nőtt kö zön ség a gye rek előadá sok lég kö rét felidéz ve él együtt a szín -
pad dal, kiált fel Dan din Gyu ri nak, ugyanak kor a mo dern szín ját szás szá mos szép -
sé gét ma gá ba fog la ló pro duk ció.
AVersailles-irögtönzéssel kez dő dik az előadás. A né ző té ren ke resz tül be top pan

mo lière, és szó lít ja szí né szeit: pró bál ni kell az új da ra bot, mert pár óra múl va előadás
a ki rály előtt. Sen ki nem tud ja a sze re pét, a szo ká sos mun ka un dor. A pró ba köz ben
azon ban egy szer csak meg szű nik a vi dám él ce lő dés, és ko moly ra, már-már ko mor -
ra for dul a han gu lat. Ki de rül, miért nem ír ja meg mo lière a régóta ter ve zett tra gé -
diá ját a szí né szek éle té ről, miért kény te len mon dan dó ját a könnyeb ben emészt he -
tő, el vi sel he tő víg já té kok ba cso ma gol ni és miért kény sze rül időn ként megal ku vás ra.

Szé kely Gá bor nem a könnyed bo lon do zást, a szín pa di élet min den kit ér dek lő in -
ti mi tá sait vit te szín pad ra, ha nem az író ars poé ti ká ját, ami vel egy ben a ma ga szín -
há zi hit val lá sát is el mond ta. en nek ér de ké ben né hány rész le tet felerő sí tett, má so -
kat gyen gí tett. A pró ba fo lya mat így ke vés bé hang sú lyos, mint mo lière val lo má sa,
vagy né hány szí nész igaz mon dó, bí rá ló szín há zat kö ve te lő ma ga tar tá sa, il let ve az
al kal mat lan ko dó már ki fi gu rá já nak ér tel me zé se. A da rab ban ez a már ki csu pán ke -
dé lyes, ok ve tet len ke dő fickó, aki megakaszt ja a pró bát. Az előadás ban vi szont a
né  ző tér ről megy fel a szín pad ra, kö rül szi ma tol, leeresz ke dően nyá jas, mo soly gós,
de ami kor tá vo zik, nyil ván va ló vá te szi: a meg fe le lő he lyen min dent je lent. ez zel
a sze rep ér tel me zés sel egy sze ri ben ért he tő lesz mo lière ki fa ka dá sa a ki szol gál ta -
tott  ság ról, és ar ról, hogy mennyi min den kit még nem pel len gé re zett ki, aki ket utál,
a talp nya ló kat, a hí zel gő ket, a ha tal ma sok ud var lóit, a va gyon imá dóit, a min dig
elé ge det le ne ket, a buz gól ko dó kat. miu tán a né ző té ren fel tűn nek a tü rel met len fon -
tos ko dók, és fütty kon cert kö ze pet te kö ve te lik a beígért előadást, meg je le nik a ki -
rály kül döt te, s mint egy szo bor el zen gi: más da ra bot is el fo gad a fen ség. S kez dő -
dik a DandinGyörgy, a fé kez he tet len sod rá sú ko mé dia.

31 Föl des An na: mil ler től mo lière -ig – Szol no kon. In Uő: Arendezőéaszó. Bu da pest, nép mű ve lé si
pro pa gan da Iro da, 1974. 137.
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De ez a ko mé dia sem egyér tel műen víg mu lat ság. Dan din György utol só meg csú -
fol ta tá sa után lel ki leg- te sti leg össze tör ve egye dül ma rad a szí nen. el hang zik a mon -
dat: »ha va la ki, mint jó ma gam, rossz asszonyt vesz a ház hoz, an nak szá má ra csak
egy a ki ve ze tő út: fej jel elő re, be le a víz be!« majd fel kel, elin dul, rá lép An gyal ka le -
do bott ru há já ra, feleme li, s megadóan fel megy a ház ba. ezután meg szó lal a hang -
szó rón az a fütty mo tí vum, amellyel Kli tan der An gyal kát, Dan din fe le sé gét hív ta légy -
ott ra, s nyeg lén, ma ga biz to san meg je le nik ma ga Kli tan der is, leül a szín pad szé lé re,
és gusz tál ni kez di a né ző tér szép asszo nyait.

Az előadás gyors tem pó jú és ki tű nő rit mu sú. ezt nagy részt a dísz let, a tér ki kép -
zés se gí ti elő. A tér mély sé gé ben és ma gas sá gá ban is ta golt. A szín pad kö zép ső har -
ma da fe lett egy »híd« van, ame lyen Dan din Györ gyék há zá nak »tisz ta szo bái« he -
lyez ked nek el. Alat ta bal ról gaz da sá gi he lyi ség, míg jobb ol da lon a szín pad há tul só
fe lé vel egye tem ben ut ca. A fel ső szint re csak lét rán le het fel jut ni. ez a több szö rö -
sen osz tott tér a Versailles-irögtönzésben fe hér tüll füg gönnyel van le szű kít ve.

Szé kely lász ló dísz let konst ruk ció ja ki vá ló já ték le he tő sé ge ket kí nál. Csu pa moz -
gás, vib rá lás az előadás. hol fent, hol lent, hol itt, hol ott ját szód nak a je le ne tek; elöl
fo lyik a cse lek mény, de há tul már meg je le nik a csá bí tó; a szín pa don mo lière ke se -
rű val lo má sa szól, s a kar za ton fel hang zik a fon tos ko dók füttye.”32

IGAZ GA TÓI PROG RAM
Az 1973/74-es sze zon már Szé kely Gá bor igaz ga tá sa alatt kez dő dött. Szol nok ra szer -
ző dé sé től öt év sem telt el, míg eb be a hely zet be ju tott. ez idő alatt a fő vá ros ban
és vi dé ken szá mos fon tos szín há zi ese mény és be mu ta tó volt, de ezek egy más tól
el szi ge tel ten szü let tek, és se hol nem épül tek egy más ra úgy, hogy be lő lük ar ti ku lá -
ló dó mű vé szi fo lya mat vagy kör vo na la zó dó mű hely ala kult vol na ki.

olyan előadá sok ról van szó, mint pél dául a nem ze ti Szín ház ban az AthéniTimon,
a RomeoésJúlia, a Szegetszeggel, pe ter Weiss Aluzitánszörnye, (ma jor Ta más rende -
zé sei), vagy pe ter lu ke VII.Hadriánja, a RosenkrantzésGuildensternhalott, a Marat
halála (mar ton end re), Ar bu zov tól az Arbatmeséi (Ba bar czy lász ló), Bul ga kov tól
Azálszentekösszeesküvése és az Iván,arettentő, Csur ka Döglöttaknákja (Ig ló di István),
a víg szín ház ban hor vai Ist ván Cse hov-so ro za ta, Dé ry Ti bor Tükörje (Ka pás De zső)
és Aképzeltriportja (mar ton lász ló), Sza ko nyi Ká roly Adáshibája, pi ran dello IV.Henrik-
je, ör kény Ist ván tól Aholtakhallgatása, Illyés Gyu la Tisztákja (vár ko nyi zol tán),
a Thá lia Szín ház ban a Kalevala, a Magyarkérdés, Bró dy Sán dor Adadája, Weö res
Sándor AHoldbelicsónakosa (Ka zi mir Ká roly), Csur ká tól a Kileszabálanya? (léner
pé ter), a ma dách Szín ház ban A. Tolsz toj Rakétája, Fe jes end re VonóIgnáca (Ke rényi
Im re), né meth lász ló Papucshőse (len gyel György), Szo mo ry De zső Hermelinje,
vala mint az Oidipuszkirály (ádám ot tó), amely nek cím sze re pét ját szó Gá bor miklós
ezt kö ve tően tá vo zott a tár su lat tól Kecs ke mét re. Az ope ra ház ban pe dig olyan ős -

32 ná nay Ist ván: Klasszi ku sok – vi dé ken. Színház, 1973. 4. 28.
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be mu ta tók, kü lön le ges sé gek vagy ré gen ját szott re mek mű vek ke rül tek szín re, mint
pet ro vits emil Bűnésbűnhődése, a Walkür, hän del Rosalindája, Gershwin Porgyés
Besse vagy Rán ky György he roi kus vál lal ko zá sa, Azembertragédiája. pécsett hernádi
Gyu la Falansztere (Sík Fe renc), Kecs ke mé ten Ruszt Jó zsef Hamletje vál tott ki or szá -
gos ér dek lő dést. S ne fe lejt kez zünk el az 1969–1970-ben in du ló 25. Szín ház ról!

más fe lől Szol no kon olyan adott sá go kat örö költ Szé kely Gá bor, amely alap ve tően
meg ha tá roz ta és be ha tá rol ta a moz gás te rét. A tár su lat nak 320 előadást kel lett tar -
ta nia, eb ből 120-at tá jon. A száz negy ven ez res po pu lá ció ból a szín ház nak mindössze
nyolc ezer bér lő je volt, igaz, ez ezer rel több, mint egy év vel ko ráb ban. S a tár su lat
hely ze te is né mi leg ja vult, mert el ké szült a szí nész ház, így a szí né szek jó ré sze már
nem al bér let ben la kott.

Ilyen kö zeg ben kel lett megala poz ni és fel fut tat ni Ka pos vá ron is, Szol no kon is egy
új szín há zi mo dellt. Szé kely a fo ko za tos ság hí ve volt, ezért elein te sem a re per toár -
ban, sem a tár su lat össze té te lé ben lát vá nyos vál to zá sok nem tör tén tek. Ami kor ter -
vei ről kér dez ték, így vá la szolt: „A szín ház el ső ren dű felada ta, hogy le gyen. hogy es -
te hét kor föl men jen a füg göny és lét re jöj jön az előadás.” majd megem lí tet te:
„A szín há zat Szol nok nak- jel szót csak ak kor vál lal juk, ha ez nagy fo kú igé nyes sé get
je lent.”33 más he lyütt még pon to sab ban fo gal ma zott: „nem sze ret nék éles ha tár vo -
na lat húz ni a pró zai és a ze nés da ra bok kö zé, a re per toár ze nés ré szé vel legalább
annyi mon da ni va lónk, szán dé kunk van, mint a pró zai val.” S hoz zá tet te: „Szor gal -
maz zuk, hogy jöj je nek lét re egy-két sze rep lős stú di ó e lő a dá sok is.”34

Az el ső év ben eb ből a prog ram ból még ke vés lát szott. A re per toár jel le ge és össze -
té te le lé nye gé ben ha son ló volt a ko ráb bi éve ké hez. Ugyan meg hív ta egy mun ká ra mes -
te rét, ma jor Ta mást, de a Volponét vé gül még sem ő, ha nem hor váth Je nő vit te színre,
aki ere de ti leg az Éjjelimenedékhelymel lett Schil ler DonCarlosát akar ta meg rendezni,
de a kény sze rű cse re miatt eb ből a Kétúrszolgája lett. 

Az évad mű so ra te hát így alakult:
George Cip ri an: Gácsérfej (Szé kely Gá bor)
Szerb An tal – Szűcs Já nos – Al do bo lyi nagy György: Azéjfélilovas

(Szűcs Já nos m. v.)
Gor kij: Amélyben (hor váth Je nő)
os car Strauss: Csokoládékatona (Sík Fe renc m. v.)
Gol do ni: Kétúrszolgája (hor váth Je nő)
nash – Schmiedt – Jo nes: Negyvenfokárnyékban (Bor Jó zsef)
Ker tész ákos: Makra (Ba bar czy lász ló m. v.)
hu ba y mik lós – Rán ky György – vas Ist ván: Egyszerelemhároméjszakája

(val ló péter m. v.)

33 Bát ki mi hály: Tá jé ko zó dás a szol no ki Szig li ge ti Szín ház ban. ÉletésIrodalom, 1973. má jus 19.
34 S. B.: Igény, sa já tos ság, le he tő ség. SzolnokmegyeiNéplap, 1973. ok tó ber 3.
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Ben Jon son: Volpone (hor váth Je nő)
leo Fall: Pompadour (Bor Jó zsef)

A ven dé gek kö zött fel tűnt Ba bar czy lász ló, aki a kö vet ke ző évek ben vissza-vissza -
járt Szol nok ra, és val ló pé ter, aki vi szont né hány esz ten deig a szín ház ál lan dó ren -
de ző je lett. A tár su lat ra di ká lis megújí tá sá ra, il let ve fiata lí tá sá ra nem ke rült sor, éven -
te két-há rom új szí nész jött a szín ház hoz (kö zü lük sem mindegyik volt pá lya kez dő),
s legalább ugyanennyien tá voz tak is az együt tes ből.

Szé kelyt mint ve ze tőt töb bek kö zött egyik meg ha tá ro zó ta ná rá nak, ná das dy Kál -
mán nak egy mon da ta ins pi rál ta, aki egy ki fa ka dá sá ban azt ál lí tot ta, hogy „a kul tú -
ra fe les le ges, ha csak ma guk na pon ta be nem bi zo nyít ják az el len ke ző jét”. Szé kely
na pon ta igye ke zett bi zo nyí ta ni.

Ké sőbb így em lé ke zett ezek re az évek re: „Ami kor az igaz ga tás rám sza kadt, 
hi he tet len mo rá lis prob lé mát oko zott. hogy jö vök ah hoz, hogy 100–120 em ber 
eg zisz ten ciá lis lé tét meg ha tá roz zam. De erő sebb volt az ön zé sem, hogy na gyobb
al ko tói sza bad sá gom le gyen, ugyanak kor fi gyel tem ar ra, hogy má sok ne ke rül je nek
al kal ma zot ti hely zet be.”35 „Az el ső ko moly össze zör dü lé sem a szol no ki ve ze tők kel
amiatt tör tént, hogy nem volt a szín ház nak kör füg gö nye. Azt mond ta az egyik fő -
elv társ, hogy azt kell el dön te ni: kör füg göny re vagy jár dá ra for dít sák-e a pénzt? ver -
tem az asz talt, hogy ez disz nó ság, a vá lasz meg ke rü lé se, mi köz ben a kul tú ra tisz -
te le tét és meg be csü lé sét szaj kóz zák. vé gül meg lett a kör füg göny. Szol no kon – s
per sze má sutt is –, ha lát szó lag de mok ra ti kus dön té sek is szü let tek, azok nél kü löz -
ték a szak mai sá got. A fenn tar tóink csak a lá to ga tott sá got is me rik el mér cé nek,
holott legalább olyan fon tos az esz té ti kai ér ték.”36

„Szol no kon pon to san meg tud tuk fo gal maz ni, mi igaz és mi nem – szólt ezek ről
az évek ről kö zel két év ti zed del ké sőbb. – Az ak ko ri mo rá lis vál ság ról ki tű nő mű vek
íród tak. ha eze ket a mű ve ket jól ér tel mez tük és kel lő te het ség gel ál lí tot tuk szín -
pad ra, ak kor erős, ke mény előadá sok szü let tek, közéle ti ese ménnyé vál ha tott egy-
egy szín há zi es te. A kö zön ség te rem tés hez te het ség és hosszú, ál do za tos mun ka
szük sé ges. A szín ház ba já rás ugyanis ta nul ha tó. Sok idő szük sé ges ah hoz, amíg egy
teát rum pub li ku ma va ló ban pár be szé det foly tat az előadá sok kal.”37

GÁ CSÉR FEJ
Az em lí tett mo rá lis vál ság ról szól a ro mán Geor ge Cip ri an Gácsérfej cí mű gro teszk
hang vé te lű da rab ja, ami vel Szé kely az 1973/74-es sze zont in dí tot ta. Az 1938-ban írt
sza tí ra a kon for miz mus, a min den na pi lét se ké lyes sé ge, unal ma el len lá zad. Fő sze -
rep lői meg lett ko rú fér fiak, akik né gyen megala kít ják a gá csér fej tár sa sá got, amely -
nek cél ja az em be rek pro vo ká lá sa. A ab szurd és vic ces öt le teik – pél dául a já ró ke lő -
35 mé szá ros Ta más: nem tet szett ne kem a sze rep. MagyarHírlap, 1994. jú nius 4.
36 Bó ta Gá bor: A szín ház nem po li ti kai pré da. MagyarHírlap, 2000. jú nius 16.
37 Bó ta Gá bor: nem lát juk át ezt a vi lá got. MagyarHírlap, 1996. jú nius 15.



ket le gug go lás sal kö szön tik – el sőd le ges cél táb lá ja egy sza kál las közéle ti fér fiú, az
ér tel met len tár sa dal mi nor mák meg tes te sí tő je.

Szé kely pá lyá ján nem sok olyan el raj zolt előadás szü le tett, mint a Gácsérfej. A dara -
bot ala po san meg rö vi dí tet te, és kö zép ko rú fér fiak he lyett fiata lem be rek kel ját szat ta.
Ren de zői el kép ze lé sét ek ként fog lal ta össze: „ez a négy fiata lem ber tu da tos esz mei
alap ál lás nél kül meg kér dő je lez va la mit, ami ről úgy ér zi, hogy alap jai ban rossz. Azt nem
tud ják pon to san, mi a cél juk, de azt igen, mi el len har col nak. pro vo kál nak, ugyanak -
kor el mond ják azt is, hogy szent dol gok kal nem tré fál nak. ha zug for mák he lyett va -
ló di for mák ke res gé lé se: er ről szól a da rab. em be rek ről, akik beideg zé sek sze rint él -
nek, mert fél tik kiala kult eg zisz ten ciá ju kat, s nem mer nek élet for mát vál toz tat ni, bár
tud ják, hogy a je len le gi tart ha tat lan. […] A drá ma író idő ke ze lé se meg szab ja a já ték
stí lu sát. ha be jön a szín pad ra egy em ber, és né hány perc múl va ne vét veszt ve tá vozik:
ez a szi tuá ció olyan ab szurd, olyan gro teszk, hogy eb ben ter mé sze te sen nem pszicholó -
giai mo ti vá ciók kal kell el hi tet ni va la mit. meg kel lett ta lál ni a dol gok lo gi kus me ne tét;
bi zo nyos kép le te ket fel kel lett mu tat ni, meg je le ní te ni és ki fe jez ni. így ju tot tunk el az
előadás har sá nyabb, össze fog la lóbb hu mo rá hoz, sti li zál tabb ki fe je zés for má jához. Ah -
hoz, hogy ez a szin té zis lét re jö hes sen, rend kí vül fá rasz tó pró ba mun ká ra, a színé szek
tel jes fi zi ku má nak és ideg rend sze ré nek kon cent rált igény be vé te lé re volt szükség.”38

ezt szol gál ta Szé kely lász ló lé nye gé ben két négy zet lap ra re du kált dísz le te: a na -
gyob bik jel ké pez te a vá rost, s a fe let te két mé te res ma gas ság ban ló gó ki sebb az al -
ma fát, amely re fel te le pe dik a kvar tett, s amely ről a négy szí nész – Szom ba thy Gyu -
la, pi róth Gyu la, papp zol tán és Si mon pé ter – ak ro ba ti kus ügyes ség gel köz le ke dik
le s föl. A te ret ku kák, pi ros lét rák, tho nett szé kek, len ge füg gö nyök, fém hu za lok
né pe sí tik be. A vi hán co ló és lá za do zó fiata lem be rek kel he lyez ke dik szem be a tár sa -
da lom két pro mi nens és ko ro sabb kép vi se lő je, a ma ra di sza bá lyo kat és er köl csi sé -
get kép vi se lő sza kál las (Ivá nyi Jó zsef) és az igaz ság ke re ső felügye lő (hu szár lász -
ló). A fel sza ba dult és fék te len, mégis kont rol lált já té kos ság nem csak for mai
szem pont ból ha tá roz ta meg a pro duk ciót, ha nem az ak tuá lis lé nye get fe jez te ki: a
me rev tár sa dal mi-i deo ló giai sza bá lyo zott ság gal szem be ni lá za dás gesz tu sát. Azt a
het ve nes évek re jel lem ző at ti tű döt, hogy so kan tud ták, mit nem sze ret nek a lé te -
ző szo cia liz mus ban, de azt nem, hogy mit akar nak he lyet te.

Akár igaz ga tói be mu tat ko zó prog ram nak is te kint he tő az előadás, amely ről mol -
nár Gál pé ter azt ír ta: „Szé kely Gá bor ren de zé sé ben min den pon tos és élénk. egyet -
len ho má lyos pont ja sincs az előadás nak. A szí né szek nem té ve lyeg nek ön ző megol -
dá sok ba, mert szá muk ra is min den feladat vi lá gos sá tisz tá zó dott. még sem érez zük
vas ke zű nek a ren de ző te vé keny sé gét. nem kény sze rí tett ugyanis sem mit sem szí -
né szei re (még az egé szen fiatal, ke vés gya kor la tot szer ző kez dők re sem), ha nem
ját szó társ ként gyúj tot ta fel őket egy kö zös feladat lét re ho zá sá ra.”39
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HÁ ROM NÔ VÉR
Az 1974/75-ös sze zon ra Szé kely Gá bor tíz be mu ta tót ter ve zett, az el sőt ő ma ga vit -
te szín re: a Sirály után is mét Cse hov-da ra bot, a Háromnővért. A töb bi pre miert hor -
váth Je nő (3), val ló pé ter (2) és Bor Jó zsef (4) je gyez te. A szín ház eb ben az év ben
elő ször mu ta tott be gye re kek nek szó ló előadást, az Óz,anagyvarázslót, amit Bor
Jó zsef ál lí tott szín pad ra.

Szé kely Háromnővére egy részt a há rom év vel ko ráb bi Sirály sti lá ris és szem lé -
let be li foly ta tá sa volt, más részt a ren de ző da rab ér tel me zé si és ki dol go zá si me tó du -
sá nak el mé lyü lé se. nem mel lé ke sen a ma gyar Cse hov-ját szás megúju lá sá nak fon tos
ese mé nye is. elég, ha az üres szín pad hasz ná la tá ra, az il lú zió-szín há zi esz kö zök el -
ve té sé re, il let ve re du ká lá sá ra uta lok, amely ugyaneb ben az idő ben töb bek kö zött, s
ta lán a leg preg nán sab ban, ha rag György ren de zé seit jel le mez te. (em lé kez te tek Bar -
ta la jos Szerelemjé nek 1973-as, ma ros vá sár he lyi előadá sá ra, amely ben a kvá zi-ü res
szín pa dot ab la kok és füg gö nyök ke re te zik, s a lá nyok szin tén a füg gö nyök kel tán -
col nak, mi ként Szé kely nél má sa te szi.)

A pro duk ció kri ti ku sai kö zül ta lán mi há lyi Gá bor ér zé kel tet te leg pon to sab ban
(s amennyi re ak kor le he tett, ki is mond ta), hogy Szé kely ren de zé sé ben a Cse hov áb -
rá zol ta pro vin cia meg fe lel tet he tő a ma gyar vi dék nek, de ál ta lá no sab ban az egész
or szág nak is, amely ből nincs me nek vés:

„Szé kely Gá bor ér tel me zé sé ben a pro zo rov- lá nyok már a drá ma kez de tén
türelmük vég ső ha tá rá ra ju tot tak. már nem bír ják to vább el vi sel ni a vi dé ki élet nyo -
masz tó kis sze rű sé gét. Ide geik pat ta ná sig fe szül tek, éles han gon be szél nek, ide ges,
zak latott mon da taik kard vá gás sze rűen vil lan nak és se bez nek. Szen ve dé sük ki hat
környezetükre is. Itt már min den ki megél te, tu do má sul vet te a ma ga sze ren csét -
len sé gét. pro zoro vék szol no ki há zá ban őszin tét le nül csen ge nek a meg vál tást ígé -
rő, bi za ko dó sza vak.

A ren de zés szö veg ér tel me zé sét vi tat va el hang zott olyan vé le mény, hogy mi vel
Szé kely meg szün te ti az el ső fel vo nás de rűs, bi za ko dó in dí tó ké pét, ele ve le mond a
fo ko zás le he tő sé gé ről, s a füg gö nyök szür ke tó nu sá ban tart ja az előadást. né ze tünk
sze rint Szé kely ép pen ar ra tö re ke dett, hogy be mu tas sa, ho gyan le het a szür két to -
vább szür kí te ni, a re mény te len sé get to vább fo koz ni. Itt a drá ma vé gén az de rül ki,
hogy az önál ta tó ha zug sá gok nem mond ha tók to vább, a pro zo rov test vé rek és ba -
rá taik nem ámít hat ják ma gu kat to vább. Be le kell tö rőd niük ab ba, hogy el vi sel he tet -
len nek ér zett, ér tel met len ve ge tá ló lé tük ből nem sza ba dul hat nak, a pro vin ciá ból
so ha sem jut nak el a fő vá ros ba.”40

ha son ló kép pen ér té kel te az előadás lé nye gét mol nár Gál pé ter is:
„ma guk sem tud ják, mi a ba juk, in ge rül ten jár kál nak fel s alá, né ha sza lad gál nak

és fut ká roz nak te he tet len sé gük ben; kín ló dó fáj dal muk ban egy más el len for dul nak,
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meg mar ják egy mást, sér tően be szél nek sze re tet re mél tó em be rek kel, ér zé ket le nek,
ta pin tat la nok. Rob ba nás ve szé lyes lel ki ál la pot ban él nek, de so ha sem rob ban nak ki,
csak füs tö lög nek, zsém bel nek, ve sze ked nek. Tév cse lek vé sek ben ve ze tik le cél ta lan
in du la tai kat. A füg gö nyök kel oszt ha tó tér ben so ha sen ki nem ma rad hat ma gá ra.

Az előadás ele jén kint ről in ga óra üté se hal lat szik. Föl gyor sult, zak la tott kon ga -
tá sok. Szi laj já ide ge sült, ro ha nó időt je lez nek. A ko mi kum egy re in kább el vész, túl -
haj tott se bes ség, nincs idő a ki bon ta ko zás ra.”41

Az előadást és Szé kely ren de zői lá tás mód ját leg rész le te seb ben pá lyi And rás ele -
mez te, aki töb bek kö zött eze ket ír ta a Szín ház ha sáb jain:

„Cse hov a Sirályban élt a »szín ház a szín ház ban« öt le té vel, Szé kely pe dig a ’71-es
előadá sá ban az ácsolt szín pa dot egész es té re »ott fe lej tet te« a szí nen, ami felért egy
ön val lo más sal: em lé kez te tés, hogy szín ház ban va gyunk. olyannyi ra ott fe lej tet te,
hogy a Háromnővér előadá sán is bent van a do bo gó. ez el ső pil lan tás ra vak me rő -
ség nek hat, hisz a Sirályban mind vé gig a ré gi és az új szín ház konflik tu sa i ról, har -
cá ról is szó van, a Háromnővérben azon ban en nek nyo ma sincs. A do bo gó beik ta -
tá sa még sem in do ko lat lan. Szé kely az ebéd lőt te kin ti »há zi szín pad nak«, de ez a
do bo gó már nem csu pán jel kép ként ma rad bent az előadás vé géig, ha nem sa já tos
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éle tet kezd él ni. Sőt, pa ra dox mó don a kert ben, a ne gye dik fel vo nás ban vá lik dra -
ma tur giai lag is egyér tel mű vé: ek kor ra már vég le ge sen szem be ke rül nek az ál mok a
va ló ság gal, s Szé kely nek, úgy tű nik, nem is kel lett mást ten nie, mint elol vas nia
Cseho vot, s mintegy ma gá tól adó dott, hogy mi az, amit az élet »há zi szín pa dán«
kell el mon da ni, s mi az, amit a va ló ság szint jén. […]

Az előadás dra ma tur giá ja Szé kely lász ló füg göny rend sze ré re épül: füg gö nyök
öve zik és sze lik át, több szin ten is a szín pa dot. Az előadás úgy kez dő dik, hogy Irina
kör be sza lad a szí nen, és sor ra el húz za a füg gö nyö ket. ez egy részt ön ma gá ban is játék
– nem a szín pad előtt le gör dít he tő bár sony kor ti na sza lad fel gé pie sen –, más részt
a füg gö nyök el hú zá sá val »lep le zet len«, mond hat nám, mez te len lesz a szín pad. Ráadá -
sul ez a füg göny hú zás el ső sor ban nem is szín pa di és jel ké pes, mert in kább ar ról van
szó, hogy Iri na a szo ba ab la kok elől húz za cl a füg gönyt: hadd süs sön be a nap. […]

és még mennyi min dent tud nak ezek a füg gö nyök! Az ebéd lő ben zaj ló név na pi
ebéd je le ne tét tel jes ség gel el ta kar ják: né hány per cig nem is lá tunk szí nészt a szín -
pa don, csak a han go kat hall juk. S mind járt ezt kö ve tően itt, a füg gö nyök »kar jai -
ban« ta lál egy más ra And rej és na ta sa (ez a né hány má sod perc alatt le zaj ló sze rel -
mi tör té net az előadás leg drá maibb, leg szebb je le ne te). A má so dik fel vo nás ban,
ami kor Tu zen bach a zon go rá hoz ül és ke rin gőt ját szik, Cse hov inst ruk ció ja sze rint
má sa egye dül ke rin gő zik. Szol no kon má sa né hány moz du lat tal össze fon ja az egyik
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füg gönyt, ez zel tán col; s mert Cso mós ma ri cso dá la tos szí nész, va ló ság gal lel ket le -
hel a füg göny be. vagy em lít het nénk a tűz vész éj sza ká ját, ami kor má sa meg vall ja
nő vé rei nek a ver si nyin irán ti sze rel mét: ol ga szé gye né ben a füg göny mö gé sza lad.
Tí már éva gör csö sen be le bur ko ló zik a füg göny be, és má sa csak ezt a füg göny be
zárt, arc ta lan-a lak ta lan ol gát ölel he ti meg, ami a tes ti kö zel ség el le né re is a ket te -
jük köz ti be jár ha tat lan tá vol sá got hang sú lyoz za.

ezek nek a füg gö nyök nek több a köl té sze tük, mint a reá lis szín pa di funk ció juk;
mégis min den köl té sze tük a reá lis funk ció ból fa kad. Szé kely a cse ho vi en te riőr ből
csak azt tart ja meg, ami nél kü löz he tet len; ezek nek vi szont kü lön le ges je len tő sé get
tu laj do nít. A Sirálynál a zöm mel fe hér tár gyak a Fe hér mik lós ter vez te já ték tér ben
a drá mai erő vo na lak ki raj zo lói let tek. A Háromnővérben a fe hér mel lett a fe ke te a
szín pad má sik do mi náns szí ne. ha a fe hér Iri náé, a fe ke te má sáé. A fe hér és fe ke te
tár gyak a Sirályhoz ha son lóan itt is gyak ran pre mier plán ba ke rül nek, s drá mai pó -
lu so kat je löl nek: az ideák, az elér he tet len moszk va fe lé röp pe nő ál mok és a föld -
höz ra gadt kiáb rán dult ság, bé ní tó te he tet len ség vég le teit, me lyek kö zött em be ri
sor sok csí ráz nak és ful lad nak el, ak kor is, ha Szé kely a szí né szeit sok szor a füg göny
mö gé vagy a bo ron gós ho mály ba uta sít ja. A vi lá gí tás is Szé kely Cse hov-ren de zé sei -
nek lé nye ges stí lus je gye: töb bet mon da nak el itt a fé nyek, mint ami re a még oly tü -
ze te sen, ap ró lé ko san ki dol go zott en te riőr va la ha is ké pes.

és a fény ben mind vé gig ott áll a szín pa don egy asz tal ka, kan csó víz zel és po ha -
rak kal. nem csak a ház ban, ha nem a kert ben is. A kan csó nak lát szó lag nincs funk -
ció ja. Sen ki sem iszik a víz ből, csak az utol só fel vo nás ban tölt ol ga ma gá nak egy
po hár ral. mit je lent hát ez a kan csó ban ápo ro dó víz? Ta lán han gu la tot akar te rem -
te ni? Ta lán ar ra utal, hogy a pro zo rov- ház éle te ál ló víz? le het sé ges. De ez a kan csó
víz s a po ha rak egy sze rűen be van nak ké szít ve a szín pad ra. Ahogy az előadói emel -
vény re oda szo kás ké szí te ni a vi zet: ha az előadó nak ki szá rad a tor ka, ihas son egy
kor tyot. A szí né szek ter mé sze te sen nem isz nak be lő le, de a kan csó épp ezál tal vá -
lik szín pa di köl té szet té. Jel ké pe sen ar ra is utal, hogy a szí né szet nem csak gyö nyö -
rű ség, ha nem gyöt re lem is. De ez zel már utal ar ra a má sik gyöt re lem re is, ami a
szín pa don meg je le ní tett ala kok ver gő dő-te he tet len élet for má já ból fa kad.

mind azt, amit ed dig el mond tam – s ha son ló elem zé se ket szin te vég nél kül ké -
szít het nénk –, né mi rossz má jú ság gal for ma liz mus nak vagy legalábbis for mai ke re -
sés nek le het ne ne vez ni. Csak hogy Szé kely ren de zé sei ben épp az az iz gal mas, hogy
a for ma ke re sé se több szö rö sen tar tal mi vo nat ko zá sú. Szé kely előadá sai ban mo no -
má niá san tér vissza a ki mon dat la nul is hang sú lyo zott kér dés: mi re jó a szín ház az
élet ben? A fe le le tet ter mé sze te sen nem az előadás ra akasz tott, va la mi fé le pro fe ti -
kus jós lat nak kell megad nia, ha nem ma gá nak az előadás nak, a já ték nak. eb ben rej -
lik Szé kely ren de zői dra ma tur giá já nak dia lek ti ká ja, s ezért tud a da ra bok megerő -
sza ko lá sa nél kül – sőt épp azok ér zé keny, ár nyalt, mai ol va sá sa ál tal – iga zi közéle ti
szín há zat te rem te ni. S bár eb ből az is ki de rül het, hogy Szé kely Gá bor tól tá vol áll,
hogy di dak ti kus le gyen, mégis fel me rül het a kér dés: a szín pa di több di men zió so -
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kol da lú ki bon tá sa, az előadá sok »ré te ge zé se«, gon dos felépí té se el le né re nem ma -
rad-e hű vö sen in tel lek tuá lis ez a szín ház? nem szín pa di esz kö zök kel meg fo gal ma -
zott esszé-e ez a szín ház tár sa dal mi hi va tá sá ról? Két ség kí vül ez a leg főbb ve szé lye
a Szé kely-fé le szín ház nak. nyil ván ma ga is ér zi: egy re kö vet ke ze te seb ben tö rek szik
rá, hogy előadá sai ban a szí né szek mintegy ér zel mi fo gó ba zár ják a né zőt.”42

AZ IDEO LÓ GIA SZO RÍ TÁ SA
A fo lya ma tos ság igé nyét nem csak pá lyi fe dez te fel a Cse hov-e lőadá sok kap csán, Szé -
kely ma ga is hang sú lyoz ta az 1975/76-os éva dot be ha ran go zó mű sor fü zet ben: „A mű -
sor terv összeál lí tá sa kor az a meg gon do lás ve zet ben nün ket, hogy az el múlt éva dok
gon do la ti fo lya ma tos sá gát vi gyük to vább. Ter mé sze te sen fi gye lem be vesszük azt is,
hogy ez ne okoz za írók, mű vek, mű fa jok mo no ton is mét lő dé sét, sőt, éven ként le -
gyen min dig egy kis elő re lé pés.

A leg na gyobb öröm az új ör kény-ős be mu ta tó, a Kulcskeresők. Foly ta tó dik a lor -
ca-so ro zat: a Vérnász és a Yerma után a BernardaAlbaházát tűz tük mű sor ra (a be -
mu ta tó vé gül át csú szott a kö vet ke ző sze zon ele jé re – n. I.), és nem sza kad meg az
orosz klasszi kus drá mák so ro za ta sem, hi szen a Sirályt, Akörnégyszögesítését, az
Éjjelimenedékhelyet és a Háromnővért kö ve tően az idén Go gol Arevizorát, s a kö -
vet ke ző évek ben Bul ga kov tól Azálszentekösszeesküvését, il let ve Gor kij tól Anap
gyermekeit akar juk be mu tat ni. Kül föl di tár su la tot is fo gad Szol nok: a moszk vai Szov -
re mennyik Szín ház az Éjjelimenedékhelyet hoz za el a vá ros ba.”43

Az igaz ga tó ar ról is be szá molt, hogy je len tős mun ká la tok zaj lot tak az épü let ben,
ugyanis átépí tet ték a zsi nór pad lást és új akusz ti kai be ren de zést ka pott a szín ház.
em lé kez te tett ar ra, hogy a kö zel jö vő ben lesz ne gyed szá za dos a szol no ki ál lan dó társu -
lat tal mű kö dő szín ház. ez idő alatt – hogy csak né hány klasszi kust emel jen ki a mű -
sor ból – ti zen négy Shakes peare-, négy mo lière-, öt Cse hov- és négy Gor kij-be mutatót
tar tot tak. A ju bi leu mot 1977-ben fesz ti vál lal sze ret nék megün ne pel ni. vé gül a társu -
lat előtt ál ló felada tok ról szól va ki je len tet te: „Szán dé kunk nem le het más, mint ki -
fe jez ni vi lá gun kat és se gít sé get ad ni a mű vé szi tet tek ere jé vel leg fon to sabb tár sa -
dal mi prob lé máink megol dá sá hoz, erő sí te ni az egy má sért, a kö zös sé gért fe le lős sé get
ér ző és vál la ló szo cia lis ta em ber tí pus for má lá sát. Az új évad felada tai nak megol dása
még szo ro sabb együtt gon dol ko dást és erő fe szí tést kí ván a tár su lat tól, en nek je gyében
ered mé nyes vi ták ban gaz dag együtt mun kál ko dás ra hí vom min den mun ka társamat.”44

A be ve ze tő szó hasz ná la ta is jel zi, hogy az ideo ló giai-po li ti kai irány vo nal az 1968-as
rész le ges gaz da sá gi re for mot kö ve tően be ke mé nye dett. Szé ke lyék in du lá sa nagyjából
egy be esett a Cseh szlo vá kiá ban is, ha zánk ban is be ve ze tett, új gaz da sá gi me cha niz -
mus nak ne ve zett, a szo ros terv gaz dál ko dást fel vál tó és a szo cia lis ta piac gaz da sá got
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cél zó re form in du lá sá val. mint is me re tes, ná lunk e „re ni tens ke dés nek” nem volt
olyan drá mai kö vet kez mé nye, mint Cseh szlo vá kiá ban, ahol szov jet nyo más ra in ter -
na cio na lis ta ka to nai meg szál lás és tel jes ká der cse re kö vet ke zett be. Tart va az 1956-os
ese mé nyek is mét lő dé sé től, ma gyaror szá gon pu hább mód sze re ket al kal ma zott a
szov jet ve ze tés, en nek esett ál do za tul pél dául a gaz da sá gi re form elő ké szí té sé ben
és le ve zény lé sé ben részt ve vő fi lo zó fu sok és köz gaz dá szok egy ré sze, sőt, még Aczél
György is, akit egy idő re a párt ve ze tői ből ál la mi funk ció ba „szám űz tek” (ami azért nem
azt je len tet te, hogy az ideo ló giai irá nyí tás to vább ra is ne az ő ke zé ben ma radt volna!).

ez a be ke mé nyí tés a mű ve lő dés és a kul tú ra min den ágá ra ki ha tott, így ter mé -
sze te sen a szín ház ra is. en nek kö vet kez té ben a szol no ki szín ház zal is a szo ká sos -
nál töb bet fog lal ko zott a he lyi po li ti kai és ál la mi ve ze tés. 1976 feb ruár já ban pél dául
a Szol nok me gyei Ta nács vég re haj tó bi zott sá ga ar ról tár gyalt, hogy mi ként mű kö -
dik a Szig li ge ti Szín ház. Az elő ter jesz tés töb bek kö zött megál la pí tot ta, hogy „a meg -
szü le tett köz mű ve lő dé si tör vény ko moly felada to kat és fe le lős sé get ró min den kul -
tu rá lis in téz mény re, de a szol no ki szín ház en nek csak rész ben fe lel meg. Bár a
da ra bok szín pad ra ál lí tá sát két ség kí vül po li ti kai-vi lág né ze ti el kö te le zett ség és ma -
gas fo kú mű vé szi igé nyes ség jel lem zi, mégis ke ve sell jük a ko runk prob lé mái val
egyér tel műb ben fog lal ko zó mai ma gyar szín mű ve ket, s azt is, ami a szo cia lis ta or -
szá gok drá ma ter mé sé ből Szol nok ra jut”.45

Szé kely Gá bor a vá la szá ban nem ér tett egyet az el ma rasz ta ló ki té te lek kel, sőt,
a fenn tar tók kal szem be ni kri ti ká ját is meg fo gal maz ta: „eb ben a sze zon ban ki lenc
be mu ta tót tar tunk, eb ből há rom ma gyar mű, de nem hi szem, hogy emiatt az arány
miatt ma rad nak üre sek a vál la la tok ál tal meg vá sá rolt bér le tes he lyek” – utal va ar -
ra, hogy a szín ház bér le te sei nek szá ma ugyan tíz ezer re nőtt, de ez a lá to ga tott sá -
gon nem lát szik, hi szen gyak ran csak fél vagy ne gyed ház előtt kény te le nek ját sza -
ni. A köz mű ve lő dé si prog ram ke re té ben ter ve zett in téz ke dé sek kö zül kiemel te, hogy
rend ha gyó iro da lom órá kat tar ta nak, rend sze re sek lesz nek a gye rek előadá sok, to -
vább ra is szor gal maz zák a tá jo lást, és erő sí te ni igye kez nek a mun ká sok kal köz vet -
le nül kiala kí tan dó kap cso la to kat.46

né mi leg még e vizs gá lat ra utalt vissza, de a ha ma ro san zá ru ló éva dot is össze -
gez te Szé kely Gá bor a he lyi lap nak adott in ter jú já ban: „hogy egy szín ház nak mi az
esz mei-po li ti kai alap ál lá sa, tö rek vé se, azt el ső sor ban előadá sai nak kell tük röz nie.
Szín há zun kat jó ér te lem ben vett agi tá ciós fó rum nak tart juk. Ar ra tö rek szünk, hogy
a né zőt olyan va ló ság gal és oly mó don szem be sít sük, hogy az el hang zó szó éle tet,
igaz sá got, em ber sé get fa kasszon. Gon dol ko dás ra in ger lő szín ház sze ret nénk len ni.
Azt akar juk, hogy es tén ként az a há rom óra, amit a né ző ve lünk tölt, ne könnyen
el fe lejt he tő idő töl tés le gyen, ha nem ugyanolyan ak tí van és a já ték ban va ló sze mé -
lyes rész vé tel lel él je, mint ha sa ját éle tét él né, foly tat ná vi táit, ol dód jon fel va la mi -
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45 né meth Gé za: Szín ház a tes tü let előtt. SzolnokMegyeiNéplap, 1976. feb ruár 20.
46 Uo.



ben. A kö zön sé get mél tó és jo gos part ner ként hív juk pár be széd be.” Ar ra a köz be -
ve tés re, hogy mos ta ná ban e tár su lat ról szól va gyak ran hasz nál ják a mű hely mi nő -
sí tést, Szé kely el fo gad ta e mi nő sí tést és de fi ni ál ta, mit tart ő mű hely nek: „mű hely
az a szín há zi mun ka hely, amely ben szí né szek, ren de zők, mun ka tár sak – min den -
kit be leért ve – egy kö zös cé lért tud nak szer ve ződ ni.”47

Szé kely nek még egy jú lius 1-i in ter jú já ban is ma gya ráz kod nia kel lett a lá to ga tott -
ság éva don be lü li in ga do zá sa miatt, holott azon a bi zo nyos meg hall ga tá son egyér -
tel műen ki fej tet te, ezt a prob lé mát a szín ház egye dül és azon nal nem tud ja megol -
da ni, az íz lés for má lás hosszú és fá rad sá gos mun ka.

„Ki lenc be mu ta tót és 320 előadást tar tot tunk az elő ző évad ban – mond ta. – A né -
 zők nagy ré sze ked ve zően fo gad ta pro duk cióin kat. De a szín ház és a kö zön ség együtt
ha la dá sá ban oly kor elő for dul, hogy a kö zön ség, legalábbis egy ré sze, el ma rad tő le
az úton, vagy nem ké pes ve le lé pést tar ta ni. A szín ház nak te hát a jö vő ben még erő -
tel je seb ben, de kel lő ta pin tat tal kell mun kál kod nia kö zön sé ge ne ve lé sén.”48

KULCS KE RE SÔK
Az elő zőek ből ta lán sejt he tő, mi lyen kö rül mé nyek kö zött kel lett egy vi dé ki igaz ga -
tó nak mű köd nie, ho gyan kel lett úgy egyen sú lyoz nia, hogy a po li ti kai el vá rá sok, a
kö zön ség igé nye és a ma ga és tár su la ta am bí ciói kö zött ne kell jen vál lal ha tat lan
komp ro misszu mo kat köt nie. Szé kely Gá bor nemigen haj lott a komp ro misszu mok -
ra. ezt elég jól iga zol ja, hogy eb ben a kri ti kus év ben is olyan da ra bot mu ta tott be,
amely nem is túl bur kol tan szólt a ma gyar köz ál la po tok ról és gon dol ko dás mód ról.
ör kény Ist ván a vá ros ala pí tá sá nak 900. év for du ló já ra ír ta a Kulcskeresőket, ami a
szer ző so ro zat ban har ma dik szol no ki be mu ta tó ja volt, s amit há rom év vel ké sőbb
még kö ve tett a Vérrokonok, de azt már nem Szé kely, ha nem Csi szár Im re vit te színre.

A Kulcskeresők az író és a ren de ző kö zöt ti hosszas vi ták so rán szü le tett, er ről Radnó -
ti zsu zsa e kö tet be li in ter jú ja rész le te sen szól. Szé kely mo no má niás ren dező, eddigre
már meg te het te, hogy csak olyan mű ve ket ál lít szín pad ra, ame lyek ben az őt fog lal -
koz ta tó, iz ga tó té mák ról be szél het. Az ör kény-da rab bi zo nyos szem pontból folytat -
ta azt a te ma ti kát, ame lyet már a Háromnővérben is meg pen dí tett. Ugyanis a Kulcs-
keresők alap szi tuá ció ja is a be zárt ság, az, hogy egy la kás ba be men ni le het, de ki jön ni
nem. ez a vas füg göny kor sza ká ban több, mint me ta fo ra. ezt a prob le ma ti kát egészí -
ti ki a sze rep lő ket jel lem ző kó ros önér té ke lé si za var, il let ve a ku dar cok si ker ré stili -
zá lá sá nak haj la ma és ké pes sé ge. ez egy részt a be zárt ság ból kö vet ke zik, más részt nem -
ze ti ka rak ter vo nás – ál lít ja ör kény. Az el hagy ha tat lan la kás ban össze zárt em be rek
a Bo lyon gó nak ne ve zett rej té lyes fi gu ra irá nyí tá sá val hős sé avat ják a le he tő sé gei nél
min dig egy ki csit töb bet aka ró, de vál la lá sai ból mégis bal si ker rel ki jö vő, most éppen
a re pü lő gé pét a ki fu tó he lyett egy te me tő be já ra tá nál le te vő pilótát, Fó rist. A tár sa -
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sá got a hely szín ről tu dó sí tó fiata lem ber, „a Bo dó” be szá mo ló ja és a re pü lő egy utasa,
a ma gyar szár ma zá sú, no bel-dí jas tu dós ki jó za ní tó mag nó szö vege sem té rí ti ész re.

A szol no ki előadást nem fo gad ta egyér tel mű ová ció, ne kem ma ra dan dó él mé -
nyem ma radt. (min de nekelőtt a da rab, amely nek Szé kely ren de zé se mel lett még
két fon tos szín re ál lí tá sát őr zöm em lé ke ze tem ben. Az egyik vin cze Já nos és a pé -
csi har ma dik Szín ház pro duk ció ja, amely ben a kö zön ség nek ugyanazon az aj tón át
kel lett be men nie a né ző tér re, amely az tán vissza fe lé – kép le te sen – át jár ha tat lan -
ná vált, így a mű lé nye gét je len tő to tá lis be zárt ság-él mény rend kí vü li mó don felerő -
sö dött, il let ve pa rász ka mik lós 1991-es szat már né me ti előadá sa, amely szak mai lag
is ki tű nő pro duk ció volt, de fő leg a ro má niai rend szer vál tás eu fó riá já ban na gyon
erő sen reflek tált az ot ta ni kö zös ség megélt és to vább ra is fennál ló prob lé mái ra.)

ma ga Szé kely Gá bor is meg fo gal maz ta a da rab bi zo nyos megol dá sai val kap cso -
la tos ké te lyeit: „ör kény eb ben a da rab ban még nem me ri vál lal ni az olyan sa ját le -
le mé nyét, mint ami lyen az egyi rány ban át jár ha tó aj tó, ezért az tán be le bo nyo ló dik
az el ve szett, il let ve meg ta lált kulcs his tó riá já ba. ezál tal vi szont a je le net el vesz ti a
fé lel me tes sé gét, és víg já ték ba megy át. vi szont ami az arány ta la nul hosszú ex po zí -
ció után kö vet ke zik, ar ról ki me rem mon da ni, hogy – re mek mű.

So kat küsz köd tünk a Bo lyon gó alak já val. Iga zán a te le ví zió szá má ra ké szí tett vál -
to zat ban si ke rült va ló ban nagy súlyt kap nia en nek a mind annyiunk ban élő komp -
ro misszum-i gényt meg tes te sí tő, hal lat la nul iz gal mas fi gu rá nak, aki fé lel me tes, em -
ber sza bá sú és mégis majd nem misz ti kus. ör kény zse niá li san is mer te fel a lát szó lag
kiss tí lű, kis ka li be rű em ber ben azt a ke gyet len sé get, amellyel el dön ti, hogy ki nek
mennyi a tű rő ké pes sé ge. papp zol tán is ezt a kiss tí lű, po foz ha tó ki sem bert ját szot -
ta, nem pe dig a va rázs lót. ér de me is, bű ne is hogy ha mis il lú ziók kal vi gasz tal ja azo -
kat, akik kép te le nek szem be néz ni sor suk kal.

A Kulcskeresőkör kény át me ne ti kor sza ká nak ter mé ke. A nagy sti lá ris vál tás, ami
le he tő vé te szi az ör kény-drá mák sok kal el von tabb ren de zői meg kö ze lí té sét, ké sőbb
kö vet ke zett be. Ami kor a Vérrokonokat ír ta.”49

Kol tai Ta más vi szont el ső sor ban a da rab ren de zői ol va sa tá nak ér vé nyes sé gét
emeli ki kri ti ká já ban:

„A Kulcskeresők egy va ló sá go san lé te ző mo dern la kó te le pen ját szó dik, sze rep lői
kö vet he tő pszi cho ló giá val meg te rem tett, tár sa dal mi tér be he lye zett em be rek, csele -
ke de teik mind annyiunk ra jel lem ző, na pon ta is mét lő dő ru tin te vé keny sé gek. A kulcs -
ke re sés, a zár szer ke zet el rom lá sa, a kí vül ről nyit ha tó, de be lül ről zárt aj tó »me cha -
ni ká já nak« ki dol go zá sa egy na tu ra lis ta drá ma szer ke zet pon tos sá gát kí ván ja meg,
és ör kény agya fúrt te ker vé nyes ség gel jut el ad dig a pon tig, ami kor már nem a való -
sá gos la kó te le pi szo bát, ha nem an nak kí sér le ti cél ra pre pa rált, át szel le mí tett, jelképes
má sát lát juk a szín pa don. egy idő után – ész re sem vesszük, hogy mi kor – fö lösleges -
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sé vá lik, hogy min den ap ró tör té nés lo gi kai lag és lé lek ta ni lag in do kolt le gyen,
elfogad juk a gro teszk túl zá so kat, az el le be gést a köz na pi tól. mi nél erő sebb a va ló -
ság tükröző rea liz mus, an nál könnyeb ben ju tunk el a da rab megemelt gon do la ti ré -
giói ba. A Kulcskeresők egyen súly ba hoz za a já ték va ló sá gos és jel ké pes ol da lát, a cse -
lek mény min den pil la na tá ban egy szer re ké pes vas ko san reá lis és fi lo zofi ku san le be gő,
föld höz ta padt és va ló sze rűt len len ni. […] Szé kely Gá bor tö ké le te sen ér ti a da rab
ter mé sze tét, ket tős anya gá nak egy be fa ra gott sá gát. nem en ged sem mi fé le ab szur -
di zá ló sugallatnak, nem fo gal maz szín pa di ta lá nyok ban, a rész le tek igaz sá gán át jut
el a gro tesz kig.

Szé kely lász ló dísz le te is azért jó, mert a tár gyi va ló sá got te rem ti meg a krip ta -
sze rű, zárt fa lak el von tabb te ré ben. Tu laj don kép pen min den va ló sá gos, de az aj tó
– bár a da rab kí vá nal mai sze rint mű kö dik, il let ve nem mű kö dik – el van ta kar va a
né ző sze me elől, az ab lak is va kab lak, a já ték tér meg tá ga sabb egy la kó te le pi szo -
bá nál, amely te hát még sem az, mint ami nek rész le tei ben mu tat ja ma gát, ha nem el -
vont, fi lo zófiai tér. […] Szé kely Gá bor egy hét köz na pi lo gi ká val át te kint he tő – csak
ép pen idő le ge sen ki bil lent – vi lá got áb rá zol. úgy in dít ja az előadást, akár egy la kó -
te le pi bo hó za tot vagy össze té vesz tés-so ro zat tal bril lí ro zó hely zet víg já té kot. A ki-be
jár ká ló ide ge nek, ko por sót ci pe lő gyász hu szá rok ka ba ré tré fá ba il lő meg je le né sét
ugyanúgy hang sze re li, mint ör kény a dia ló gu sait. A ba ná lis fi gu rák és ba ná lis szö -
ve gek gro tesz ken el csúsz nak egy más mel lett, nin cse nek szink ron ban. […]

A me rész tem pó (igaz, né ha el sie tett nek hat) Fó ris apo teó zi sá nak nagy je le ne té -
ben nye ri el iga zo lá sát. A lan ka dó han gu lat föl ger jesz té se nem csak a Bo lyon gó nagy
tel je sít mé nye, ez a tíz perc rit kán lát ha tó ren de zői mes ter mun ka. et től kezd ve Szé -
kely a hely zet tö ké le tes urá nak bi zo nyul, el söp rő len dü let tel jut el a be fe je zé sig: »a
Bo dó« nem csak elin dul a be zárt aj tó fe lé, mi ként ör kény a szer zői uta sí tás ban ír -
ja, ha nem va dul dö röm böl ni is kezd raj ta, mi köz ben a töb biek har sá nyan mu lat nak
eről kö dé sén. A ren de ző ezál tal fölerő sí ti ör kény in du la tát, és az egész da ra bot át -
vi lá gí tó pil la nat tá te szi a be fe je zést.

és ne fe led kez zünk el még egy fon tos do log ról: a no bel-dí jas pro fesszor mag nó -
ról ör kény Ist ván hang ján szó lal meg.”50

ATHÉ NI TI MON
Ami kor az 1975/76-os évad mű sor fü ze té ben Szé kely az orosz klasszi ku sok so ro za -
tá nak foly ta tá sát ígér te, még nem le he tett tud ni, hogy az Álszentekösszeesküvését
a prog resszív egye te mi szín ját szás emb le ma ti kus alak ja – aki „bün te tés ből” a pé csi
nem ze ti Szín ház ren de ző je lett –, azaz pa ál Ist ván fog ja szín re ál lí ta ni. Szé kely Gá bor
már dol go zott pa ál lal, ami kor a Macskajátékot 1972-ben Sze ge den ren dez te, ő volt
az asszisz ten se. Az 1976/77-es sze zon ban Szol nok ra szer ződ tet te, ahol a Bul ga kov-
da rab volt a be mu tat ko zó mun ká ja.
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Szé kely Shakes peare ná lunk rit kán ját szott AthéniTimonját mu tat ta be. ma jor
Ta más 1969-ben ren dez te a da ra bot a nem ze ti Szín ház ban, így Szé kely da rab ol va -
sa tá ra nyil ván ha tott mes te ré nek pél dá zat sze rű ér tel me zé se is. De en nél fon to sabb,
hogy az AthéniTimonnal kez dő dik azok nak a da ra bok nak a so ra, ame lyek ben Szé -
kely a be ke rí tett, a ma gá ra ma ra dó, a tár sa da lom tól el for du ló, az eti kai tar tá sát fél -
tő és vé del me ző em ber drá má ját tud ja meg fo gal maz ni. ez a te ma ti ka az tán olyan
emb le ma ti kus al ko tá sok ban kí sé ri vé gig a pá lyá ját, mint pél dául a Boldogtalanok,
a Catullus, a Mizantróp, az Ivanov vagy a DonJuan.

em lé keim ben mint egy meg vi lá go sí tó gyo mor szá jon ütés, úgy él ez az előadás.
Szé kely pi róth Gyu lá ban meg ta lál ta azt a szí nészt, aki ki vé te les erő vel és bel ső szen -
ve déllyel tud ta kép vi sel ni mind azt, amit ő egy da rab ról, az em be rek ről és a vi lág -
ról gon dolt. (Ké sőbb ilyen szí né sze lett Cser hal mi György is.) Az AthéniTimon a vi -
lág ról vég te le nül ke se rű ké pet mu ta tott. el ve tet te a Shakes peare-da ra bok
in terp re tá lá sá ra ak ko ri ban még min dig jel lem ző ro man ti kus vagy rea lis ta-na tu ra -
lis ta mű meg kö ze lí tést, de el ke rül te az újabb ke le tű szá raz és di dak ti kus brech ti -
zá lás ve szé lyét is. A pro duk ció ban csak nem a tel jes tár su lat részt vett. ek kor ra a
szí né szek jó része már töb bé-ke vés bé is mer te-ta nul ta Szé kely kö ve tel mé nyeit, en -
nek kö szön he tően meg le pően egy sé ges szín vo na lú előadás szü le tett, olyan, amely -
ben még a ke vés bé tá len tu mos sze rep lők is erős je len lé tük kel si mul tak be le az
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együt tes-já ték ba. pi róth, Kun vil mos és papp zol tán ala kí tá sá nak szá mos moz za -
na tá ra máig em lék szem.

Kri ti kus tár saim több sé ge is a fel ka va ró előadás ha tá sa alá ke rült, ez ma gya ráz -
za, hogy vi szony lag ke vés fa nyal gó írás szü le tett a pro duk ció ról. né hány preg náns
vé le mény és pon tos leírás ta lán ké pes meg kö ze lí tően ér zé kel tet ni: miért is volt re -
ve la tív Szé kely Gá bor ren de zé se.

pá lyi And rás:
„Szen ve dé lye sen közéle ti szín ház ez. Ugyanak kor csu pa köl té szet. Az el ső rész –

az il lú ziók vi lá ga – Szé kely Gá bor Cse hov ren de zé seit jut tat ja eszünk be: a kö dös-
sej tel mes vi lá gí tás, a min den pu ri tán sá gá val is oly ben ső sé ges en te riőr, a ho má lyos
tük rö kön vissza ve rő dő szín pa di élet. A má so dik rész ben el tűn nek a tük rök, ki nyí -
lik a szín pad, me lyen csu pán a fém és a ho mok vall a vi lág kiüre se dé sé ről.

nagy szen ve dély ről nagy szen ve déllyel szól az előadás – és mégis a kie gyen sú -
lyo zott ság jel lem zi. Arány és lo gi ka. min den pil la na ta és min den ef fek tu sa, szí né szi
esz köz tá ra, tár gyi vi lá ga, kel lék hasz ná la ta a legap róbb mo men tu mig vé gig gon dolt.
Fő ként a drá mai sor sok és hely ze tek tisz tá zá sa, ki dol go zá sa te szi olyannyi ra lo gi -
kus sá az előadást.”51
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mé szá ros Ta más:
„Sí rás ra és kiál tás ra hang sze relt, for tis si mó ra erő sí tett pro duk ció ban, pi róth Gyu -

la erőt kép vi se lő ala kí tá sá ban szó lal meg Ti mon. In du lat ki tö ré sei szin te szétárad -
nak a szín ház fa lain, ko no kul pe rel ve az em ber leg tisz tább esz mé nyeiért, hu má nus
lé téért. A nagy és nyit va ha gyott kér dés: meg le het-e vál ta ni az em be ri sé get?

A szí né szek leg főbb eré nye, hogy ezt a fel fo ko zott hang vé telt in do kolt tá tud ják
ten ni az egyes konk rét hely ze tek ben, hogy átélik és meg szen ve dik ők is a já té kot,
s így nem érez zük ren de zői le le mény nek, sti lá ris mo do ros ság nak az előadás szél -
ső sé geit.”52

Kol tai Ta más:
„Azt mond ja a Köl tő az el ső je le net ben, Ti mon talp nya lóit jel le mez ve:
»e perc től, aki tár sa volt
(vagy tán kü lönb is ná la) mind utá na
Tó dul, ná la elő szo bá zik, úgy
Sug dos fü lé be, mint ha gyón na…« (Sza bó lő rinc for dí tá sa).
elő szo báz ni nem le het klasszi ci zá ló ve re tes ség gel, re to ri ku san, sem an tik tó gák -

ban, sem an gol re ne szánsz kosz tü mök ben, por ti cu sok kö zött vagy gó ti kus er zsé -
bet-ko ri csar no kok ban. elő szo báz ni csak elő szo bá ban le het.

Szé kely lász ló – aki az egy sze rű ség rafi né ri á já val a pa pír haj to ga tós já ték ra em -
lé kez te tő dísz le tet ter ve zett, rit ka le le ménnyel – reá li san nem is te he tett mást, mint
hogy Ti mon elő szo bá ját áb rá zol ja, ru ha fo gas sal, amely az oda bent ven dé ges ke dők
kö pe nyei től ros ka do zik. A kö pe nyek és a ru hák ha son ló kép pen funk cio ná li sak. A szín -
pa di tér és a vi se le tek szi go rú funk cio na liz mu sá ból egyér tel műen kö vet ke zik az
előadás já ték stí lu sa. A kez dő je le net után a sze rep lők nem is szó lal hat nak meg más -
képp, mint szo ba han gon, pon to sab ban »elő szo ba han gon«. A fül be sú gás őszin te sé -
get mí me lő, halk és meg győ ző tó nu sa az élő be széd kol lo kvi á lis ter mé sze tes sé gét
kö ve te li meg. A szí né szek el kö ve tik azt az is ten kí sér tő me rész sé get, hogy köl tő iet -
le ní tik még a leg dú sabb ti rá dá kat is. Szá raz tár gyias ság gal ko pog nak a mon da tok,
a be széd tem pó ja gyors – de az előadás rit mu sa sok kal meg kom po nál tabb, mint
Szé kely ko ráb bi ren de zé seié, több a vál tás és a ki tar tott pil la nat –, a brech ti mó don
ér tel me zett szö veg min den rep li ká ban mö göt tes je len tést kap, nem annyi ra jel le -
met, mint in kább szo cio ló giai hát te ret tár föl. […]

mű vész és gaz dag pol gár, had ve zér és po li ti kus ab ban ha son lít egy más ra, hogy
csak a pén zé hez, ha tal má hoz, po zí ció já hoz és te kin té lyé hez ra gasz ko dik. Az önér -
dek fö lül ke re ke dik a kö zös ség ér de kén, a fe le lő sök pe dig nem vál lal ják a fe le lős sé -
get – er ről szól az AthéniTimon a szol no ki Szig li ge ti Szín ház szín pa dán. Szé kely és
pi róth Gyu la Ti mon ja az ár el len úszik; kés lel te ti azt a pil la na tot, ami kor be kell is -
mer nie a ba rá tok áll ha tat lan sá gát, az önér dek hi val ko dá sát, az egész vi lág kiet len -
sé gét – il lú ziói nak vég ső összeom lá sát. […]
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Az előadás el ső ré szé ben a fe szült ség fo ko za to san gyü lem lik föl, egé szen a rob -
ba ná sig. A le foj tott sut to gá sok, a de rí tett el len fény ben ját szó dó je le ne tek ide ges
vib rá lás sal te lí tőd nek, a szín pad a vi har előt ti nyo mott at mosz fé rát áraszt ja. A fél -
ho mály ból gya nús ala kok kör vo na lai buk kan nak elő, az ut ca rész le tek és a pár ná -
zott hi va ta li aj tó kat sej te tő en te riő rök gyors vál ta ko zá sa egy ho má lyos cél ér de ké -
ben va ló tü le ke dés be nyo má sát kel ti. min den ki akar va la mit, min den ki jó szín ben
sze ret ne föl tűn ni a má sik előtt, mi köz ben für ké szi be szél ge tő part ne re ar cát, hogy
ki les se a gon do la tait. haj lon gá sok, óva tos össze ka csin tá sok, a min den ről ér te sül ni
kí vá nók po fa für dő je. min de nütt meg je len ni, min den ben részt ven ni, raj ta len ni
a pro to koll-lis tán. most ép pen Ti mon nak kell hí ze leg ni, ki tud ja, mi lesz még be lő -
le? De a po hár kö szön tők ud va rias sá ga mö gött már ott fész kel a gya nak vás, min -
den ki tart a mel let te ülő től, és a lel ke mé lyén gyű lö li. Csak hár man rí nak ki a kis -
sze rű alat to mo sok gyü le ke ze té ből. há rom, kü lön bö ző mó don őszin te em ber:
a vi lá got os to ro zó Ape man tus (Kun vil mos), a hű és sze re tő kul csár, Fla vi us (papp
zol tán) és a vá rost meg bün te tő had ve zér, Al ci bi a des (Kört vé lyes sy zsolt). […]

A Timon-e lő a dá sok drá mai nagy je le ne te a for ró víz va cso ra. Szé kely kü lö nös gond -
dal ké szí ti elő. A szórt el len fény ben egy más ra tor nyo zott szé kek kel im boly gó szol -
gák ri tuá lis las sú ság gal tá lal ják föl az óriá si üs tö ket. A fe szült ség iszo nyú erő vel rob -
ban ki. Ti mon ból egy szer re sza kad föl min den vissza foj tott ke se rű ség, kiáb rán du lás,
un dor. et től kezd ve nem más, mint át ko zó dó, szennyet oká dó em ber roncs. és itt
ért jük meg az előadás leg lé nye ge sebb gon do la tát: van egy pont, ahol a leg jám bo -
rab bul tű rő lé lek is át sza kít ja az ön mér sék let gát ját. van egy pil la nat, ami kor nem
le het tűr ni to vább, rá kell bo rí ta ni a for ró vi zes üs tö ket a talp nya lók ra, a ha szon le -
sők re, az önimá dók ra, a ki ne ve zett te kin té lyek re – a fe le lőt len fe le lő sök re. Bár mi
jöj jön is ezután.”53

Alig ha kell kü lö nö seb ben rész le tez ni, hogy az előadás kulcs mo men tu má nak e
„rejt je le zett”, nem egyér tel műen ki fej tett, de vi lá go san ért he tő leírá sa mi lyen élet -
ér zés re utalt.

BOL DOG TA LA NOK
Ti mon nal sok szem pont ból ro kon fi gu ra a Boldogtalanok húber vil mo sa, nem vé -
let len hát, hogy Szé kely a kö vet ke ző – s mint utó lag ki de rült: Szol no kon az utol só
– sze zon já ban Füst milán drá má ját mu tat ta be. ez a vá lasz tá sa – mi ként a leg több
szol no ki mun ká ja – nem il lesz ke dett a ma gyar szín há zak ra jel lem ző biz ton sá gi re -
per toár ká non ba. Az író nak ez a da rab ja – akár csak a IV.Henrikkirály és a Catullus
– kö zel négy év ti zed del a meg szü le té se után ke rült elő ször szín pad ra, de pár tos
Gé za ma dách szín há zi előadá sa el ső sor ban fel fe de zés-ér té kű volt, a szín há zi szak -
mát nem győz te meg a drá ma kü lön le ges ér té kei ről. Szé kely Gá bor vi szont fel  -
fe dez te ben ne mind azt, ami nek ki bon tá sá ra sem a két vi lág há bo rú köz ti, sem az
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öt ve nes–hat va nas évek szín há za nem ta lált szí ni esz közt. hiá ba in tet te ol va sóit Füst
milán, hogy a szó mel lett és mö gött lé vő ré te gek ugyanolyan fon to sak, mint a szö -
veg, a ma gyar szín ház nem igen tu dott mit kez de ni az el hall ga tá sok kal, a sza vak
köz ti csön dek mö göt tes je len té sé nek ér zé kel te té sé vel, a nem iga zán össze füg gő és
li neá ris tör té net me sé lés sel, a meg szo kot tól el té rő dra ma tur giai szer ke zet tel, ami
a da rab jait együt te sen jel lem zi.

Szé kely régóta ké szült a Füst-da ra bok be mu ta tá sá ra: már a fő is ko lán összeír ta
azo kat a mű ve ket, ame lye ket a ma ga szá má ra kiemel ke dően fon tos nak és meg ren -
de zen dő nek tar tott, kö zöt tük volt a Boldogtalanok is. (Kü lön ben e lis ta csak nem
min den té te lét meg ren dez te!) olyan alap mű nek te kin ti, ame lyet két szer vitt szín -
re szín ház ban, el ké szí tet te a te le ví ziós vál to za tát is, s amely nek ap ró lé kos elem zé -
se a ren de zők és dra ma tur gok kép zé sé nek el ma rad ha tat lan ré sze.

A drá ma ren de zői meg kö ze lí té sé ről s ma guk ról az előadá sok ról két elem ző vé -
le mé nyé ből idé zek. mé szá ros Ta más és Kol tai Ta más ha son ló kép pen ér té ke lik a pro -
duk ciót, bár né mi leg el té rő né ző pont ból kö ze lí te nek a ren de zés hez. egyetér te nek
ab ban, hogy a Boldogtalanok nem csak Szé kely Gá bor pá lyá ján szá mít kiemel ke dő
mű vé szi és gon do la ti tel je sít mény nek, ha nem a kor társ ma gyar szín há zat meg ha -
tá ro zó emb le ma ti kus előadá sok egyi ke. és ab ban sincs vi ta köz tük, hogy Szé kely
Gá bor a szol no ki évek alatt olyan je len tős ren de ző vé vált, aki nek össze té veszt he -
tet le nül egye di, kö vet ke ze tes és erő tel jes szín pa di vi lá ga, stí lu sa és lá tás mód ja van.

mé szá ros Ta más fel vá zol ja az előadás kö ze gét is, de legin kább a já ték mód ról,
a szí né szi lé te zés lé nye gé ről szól rész le te sen:

„A szín pad hát ra fe lé szű kü lő fe ke te do boz. A mennye zet sod rony rá csos, fe let te
lát ni le het a bér ház fel ső eme le teit, va la me lyik ab lak ban né ha lám pa fényt. A szín
hol la kás bel ső, hol nyom dai iro da. egy más mö gött ál ló aj tó ke re tek so ra, előt tük
szék, hát tal a né ző tér nek. A je le ne tek szug gesz tí ven fe sze sek, a sza vak és gesz tu -
sok rend kí vül pon to san van nak ér tel mez ve.

Ke mény, ke gyet len, őszin te össze csa pá sok szín te re a szín pad. va la mennyi sze -
rep lő je ön ma gáért küzd, vég ze te sen ön ma gá ba zár tan. mag aláz ko dá sok és megaláz -
ta tá sok so ro za tán át a tel jes lel ki pő re sé gig fel tá rul nak a fi gu rák, és mégis meg tart -
ják tit kai kat.”54

A szí né szi já ték mód ról más hol pe dig ek ként vé le ke dik: „Szé kely Gá bor és színészei
a tő- és tö re dék mon da tok ból, fél sza vak ból és fel kiál tá sok ból olyan hő fo kon te rem -
tet tek iz zó vi lá got, ame lyen már min den »élet sza gú« pe pe cse lés felol vad, s az egymá -
sért, egy más el len rob ba nó szen ve dé lyek – te hát a szí né szet, a já ték – min den egyes
han got az adott szi tuá ció ér tel me zé sé vel töl te nek fel. A szol no ki szín pa don a kimon -
dott sza vak je len té sét sok szor azok a sza vak ad ják, ame lyek he lyett kimondat nak.
Az el hall ga tot tak fon to sab bak az el hang zot tak nál. A sze rep lők ne he zen, tö re dékesen
fe je zik ki ma gu kat. nem tud ják, nem is akar ják meg fo gal maz ni a gon do la tai kat.
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pi róth Gyu la em lé ke ze tes Athé ni Ti mon já nak ke se rű sé gé vel sza ba dul el a já ték -
ban. Sér tet ten te kint a vi lág ra, és min den perc ben bosszút áll. Gyö tör és gyöt rő dik,
sza dis ta és ma zo chis ta egy szer re. S per sze nem csak ott fi zet meg, ahol tar to zik.
Küz dő te re ki csiny és ko pott.

Szé kely szín há za szen ve dé lyes, ér zel mek kel te li. Ked ve li a for tis si mó kat, a rob -
ba nó ak ció kat, és a csen des, »ej tett« rész le tek ben is nyo ma té ko sít ja a szö veg mon -
dást, va la mennyi moz za na tot szi go rúan ér tel mez tet. A tár sal gá si szín ját szás la za
spon ta nei tá sa nem szű rőd het be ren de zé sei be, s ez ko moly ered mény, hi szen szín -
há zaink ban, még a leg sú lyo sabb mű vek előadá sá ban is, mind job ban elural ko dik ez
a stí lus nak ki kiál tott fe lü le tes ség.”55
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Székely László díszlete a Boldogtalanokhoz, 1978



Kol tai Ta más írá sá ból el ső sor ban azo kat a passzu so kat vá lasz tot tam, ame lyek ér -
zék le tes sé te szik az előadás at mosz fé rá ját, il let ve ki tér nek Szé kely ren de zői mód -
sze ré nek né hány vo ná sá ra:

„Szé kely lász ló dísz le te az zal lép túl a na tu ra liz mu son, hogy nem szű kí ti le a lát -
ványt egy ap ró lé ko san zsú folt, tár gyai val hi val ko dó (s ez zel nyil ván va lóan jel le mez -
ni kí vá nó) szo bá ra, ha nem fö lé eme li a si vár bér ka szár nya ké pét, azt a tá gabb kör -
nye ze tet, amely be a bé két len ség nek ez a po ko li kis szi ge te beéke lő dik. Rend kí vül
so kat nyer ez zel az előadás. A szín pad le ve gő sebb s mégis nyo masz tóbb lesz, mert
utal a kül vi lág ra. A rá csok azt is jel zik, hogy nincs me ne kü lés: az »oda kinn« csak
egy szám mal na gyobb bör tön. ma ga a szo ba in kább jel zés, no ha a leg szük sé ge sebb
és leg jel lem zőbb bú tor da ra bok ben ne van nak: po hár szék, szek rény, mos dó áll vány
tü kör rel, asz tal és szé kek. (A szek rény bel ső aj ta já ra ra gasz tott ol csó Krisz tus-nyo -
mat va ló szí nű leg húber mun ka he lyé ről, a pa pi nyom dá ból ke rült ki: ez az ap ró ság
is a ter ve ző fi nom meg fi gye lé sé re vall.) A szín pad egész alap te rü le te ma ga a la kás;
a he lyi sé ge ket aj tó ke re tek jel zik, s le he tő sé get ad nak a ren de ző nek, hogy ne csak
for má li san, ha nem funk cio ná li san kom po nál ja meg a já rá so kat.

A tér ala kí tás lé nye ges esz kö ze – mint Szé kely lász ló és Szé kely Gá bor kö zös mun -
kái ban min dig – a fény. mind ket ten ked ve lik a ge gen- vi lá gí tást: a so ha- sem su ga ra -
san, ha nem szór tan, szűr ten, zu ha tag sze rűen ki bo csá tott fény fe lül ről, ki csit ré zsú -
to san ér ke zik, ta pint ha tó vá te szi a le ve gőt, de rí ti a sze rep lő ket. egy kü lö nö sen szép
megol dás: hú ber né »meg vál tó« ha lá la kor a fa lon füg gő fe szü let re egy pa rá nyi ab -
lak jel zés koc ka üve gén át hul ló fény pász ma a tre cen to fest mé nyek an gya li üd vöz le -
teit idé zi.

Szé kely Gá bor ren de zé se a rit ka mes ter mun kák kö zé tar to zik. Je len lé te, irá nyí -
tó ke ze mind vé gig tisz tán érez he tő anél kül, hogy az előadás fő sze rep lő jé vé vál na.
min de nekelőtt az le nyű gö ző, ahogy szer ke ze tet, ará nyo kat visz a de kom po nált da -
rab ba. Ahogy megele ve ní ti a ha lott szín pa dot (kez dés előtt Ró za már benn ül a dísz -
let ben, hát tal a né ző nek, moz du lat la nul), és et től kezd ve egyet len kom po zí ció ba
fog lal ja az előadást, úgy, hogy egy má sik sze rep lő, az ugyan csak né mán ülő öreg
szol ga, mi hály je len lé té vel a szü ne tet is át kö ti.

ez a mo tí vum szin tén gyak ran meg ta lál ha tó Szé kely ren de zé sei ben: az éle tet
mintegy foly tat ja a szín ház ban, vagy más kép pen fo gal maz va, a szín há zat az élet ből
in dít ja, és to vább szö vi a va ló ság ban. így si mít ja egy más ba az ere de ti el ső és má so -
dik fel vo nást is a mu lat ni in du ló tár sa ság sö tét be ve sző hang já val, moz gá sá val, és
így rí mel te ti az el ső rész vé gét a da rab kez dés re az öreg mi hály ne vet gé lő be jö ve te -
lé vel, majd szék be süp pe dő, hang ta lan-moz du lat lan alak já val. In nen foly tat ja – a né -
zők nem kis meg rö kö nyö dé sé re – át dísz le te zés sel a má so dik részt, de előbb föl ka -
var ja a szín pa dot a két át vi hán co ló gye rek moz gá sá val. egy ren de ző nagy ko rú sá gá nak
és egy kor szak-meg ha tá ro zó egyé ni ség vissza von ha tat lan je lent ke zé sé nek je lei ezek.

mint ahogy az előadás gon do la ti fölépí té se is be fe je zett ténnyé te szi az előz mé -
nyek is me re té ben, hogy most már SzékelyGáborszínházáról kell be szél nünk. A si -

A MÁSODIK ÉLETMÛ

276



IV .  SZÍNHÁZAK

277

Ujlaki Dénes (Sirma), Csomós Mari (Róza). Boldogtalanok, 1982



vár, ri deg, va ló di kap cso lat nél kü li em be ri vi szo nyok ról szól a Boldogtalanok. Az
egy más ba ka pasz ko dás ról, ami lel ki ma ra ko dás sá fa jul. Az át tör he tet len ma gány -
ról, ame lyet csak föl fo koz a má sik em ber tes tet len je len lé te. A megalá zó bio ló giai
tény ről, hogy szük sé günk van va la ki re, akit so ha sem bir to kol ha tunk. A komp ro -
misszum ról, amit ma gunk ra vál la lunk, hogy legalább a má sik em ber bir tok lá sá nak
az il lú zió ja se gít sen to vábbél ni.”56

Szé kely Gá bor ké sőbb is mét szín re vit te a Boldogtalanokat, s bár en nek rész le -
tes tár gya lá sa kí vül esik e ta nul mány kö rén, még sem le het szó nél kül hagy ni. A két
be mu ta tót nem akár mi lyen négy év vá lasz tot ta el egy más tól, hi szen ez idő re esik
Szé kely és zsám bé ki rö vid re sza bott és rend kí vü li ne héz sé gek kö zött zaj ló nem ze -
ti szín há zi kor sza ka, amely nek egyik utol só pre mier je volt 1982 feb ruár já ban a Bol-
dogtalanok. Az előadást az tán át vet te az ugyanab ban az év ben in du ló új teát rum,
a már ön ál ló sult Ka to na Jó zsef Szín ház.

Szé kely lász ló dísz le te lé nye gé ben azo nos volt a szol no ki val, va la mint Cso mós
ma ri (Ró za) és Sar lai Im re (mi hály) mind két pro duk ció ban ját szott. nem csak a többi
sze re pet ala kí tó szí né szek kü lön bö ző sé ge miatt – bár ter mé sze te sen na gyon más
volt pi róth Gyu la és Sin kó lász ló hú ber je vagy Ko ós ol ga és Gob bi hil da anyá ja –,
ha nem a ren de ző nek az el telt idő ben szer zett sú lyos ta pasz ta la tai miatt lett sok
szem pont ból el té rő a két előadás, mi ként er re mé szá ros Ta más is fel hív ta a fi gyelmet:

„A Ka to na Jó zsef szín há zi előadás ban – amely nek fő mo tí vu ma az em be ri mél tó -
ság megalá zá sa – mé lyeb bek let tek a kon tú rok, még sö té teb bek a szí nek, ke ve sebb
az éte ri kus fény pász má val kül dött »is te ni« ke gye lem, a meg bo csá tó lí ra, a fe szült -
sé get ol dó bi zarr hu mor. mégis: több az együtt ér zés, a rész vét a sze rep lők iránt.

Kü lönb ség nem a kül ső sé gek ben van – azok lé nye gé ben vál to zat la nok –, ha nem
a sze re pek fel fo gá sá ban. Ahogy ezek az ala kok vi sel ked nek, ahogy él nek, aho gyan
ka pasz kod nak egy más ba és ahogy elen ge dik egy mást. Szí nész és sze rep kö zött
meg szű nik a tá vol ság tar tás. Szol no kon húber állt a kö zép pont ban, pes ten in kább
Róza.

Szé kely nek a szol no ki nál is po li fo ni ku sabb ren de zé se ha ra gos fáj da lom mal pe -
rel az élet ből ki ve sző va ló di hu ma ni tá sért.”57

AZ UTOL SÓ SZOL NO KI ÉVAD
Az 1977/78-as sze zon nem csak azért volt em lé ke ze tes, mert Szé kely Gá bor áp rilistól
a bu da pes ti nem ze ti Szín ház fő ren de ző je lett, s ez zel a szol no ki szín ház éle té ben
le zá rult egy kor szak. Ju bi leu mot is ün ne pelt az in téz mény, ugyanis 25 év vel aze lőtt,
1952-ben lett ön ál ló a szín ház, s kezd te meg a sa ját tár su lat tal ren del ke ző re per -
 toár szín há zi mű kö dé sét. (Az ada tok né mi leg el lent mon dók, hi szen a szín ház hi va -
ta lo san csak az 1954/55-ös sze zon tól vált ön ál ló vá és vet te fel Szig li ge ti ede nevét.)
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Az évad mű so ra is a ju bi leum je gyé ben ké szült, csu pa faj sú lyos mű ke rült a re per -
toár ba. (A szó kü lö nö sen je len tés te li, ugyanis a szín ház et től az év től kezd ve állt át a
so ro zat ját szás ról a re per toár já ték rend re.) mindössze hét be mu ta tót tar tot tak, de kö -
zöt tük egyet len ze nés pro duk ció sem volt. Szé kely le szer ződ tet te Csi szár Im rét, így
a be mu ta tók zö mét a két fiatal, Csi szár (Brecht: Puntillaúrésszolgája,Matti, Gol do -
ni: Bugrisok) és pa ál Ist ván (Dür ren matt: Azöreghölgylátogatása, Ra dics kov: Január)
vit te szín re, mel let tük Szé kely a már tár gyalt Boldogtalanokat és hor váth Je nő az
orosz so ro zat újabb da rab ját, Anapgyermekei cí mű Gor kij-szín mű vet ren dez te meg.
Bor Jó zsef a gye re kek nek szánt LúdasMatyit ál lí tot ta szín pad ra. pun til la sze re pét ven -
dég ként ma jor Ta más ját szot ta, aki Szé kely nek is, Csi szár nak is mes te re volt.

A sze zon ün ne pi jel le gét erő sí tet te az a fesz ti vál is, ame lyet szep tem ber 19–25.
kö zött tar tot tak Szol no kon. nem akár mi lyen ta lál ko zó volt ez. A ju bi leum je gyé ben
meg hív hat tak vol na né hány na gyon nép sze rű fő vá ro si pro duk ciót, de Szé ke lyék en -
nél fon to sabb nak tar tot ták, hogy azok nak a fiatal al ko tók nak biz to sít sa nak együt -
tes be mu tat ko zá si le he tő sé get, akik a het ve nes évek ben egy új szín há zi nyel vet és
gon dol ko dá si mó dot ho no sí tot tak meg. part ne rük lett eb ben a tö rek vé sük ben a pé -
csi Ba lett – amely a hat va nas évek kö ze pén nem csak a ba lett, ha nem a szín há z te -
rén is el ső nek re pesz tet te meg a ha gyo má nyos sti lá ris és fo gal ma zá si ke re te ket –,
a ka pos vá ri és a kecs ke mé ti szín ház, s Bu da pest ről a víg szín ház, amellyel Szé kely
ré vén (aki a Macskajáték mel lett Ga lam bos la jos Fegyverletételét is meg ren dez te
ott) szo ro sabb kap cso lat ala kult ki, s amely vár ko nyi zol tán nak kö szön he tően vál -
to zat la nul ma gas mű vé szi és szak mai szin tet kép vi selt.

Az elő ző évad vé gén be je len tett hez ké pest a vég le ges prog ram ugyan kis sé vál -
to zott (a víg szín há zi Egyőrültnaplója, il let ve a szol no ki AthéniTimon és Karnevál-
végiéjszaka be teg ség miatt el ma radt), a mű sor min den szem pont ból im po záns nak
te kint he tő:

ver di: Rekviem (pé csi Ba lett, ko reog rá fus: eck Im re)
Bul ga kov: Álszentekösszeesküvése (Szol nok, ren de ző: pa ál Ist ván)
oszt rovsz kij: Erdő (Ka pos vár, ren de ző: Sző ke Ist ván)
né meth lász ló: VII.Gergely (Kecs ke mét, ren de ző: Ruszt Jó zsef)
Dé ry Ti bor: KedvesBópeer…! (víg szín ház, ren de ző: Ka pás De zső)

Az ün ne pi hét előadá sai kü lön-kü lön is je len tő sek és szín ház tör té ne ti szem pont ból
ér té ke sek vol tak, de így, együtt önér té kük nél töb bet mond tak és töb bet je len tet -
tek, mert kö zö sen de monst rál ták e szín há zi mű he lyek meg ke rül he tet len vol tát.

Szé kely Gá bor még ja nuár ban is ar ról be szélt egy in ter jú ban, hogy mit ter vez
Szol no kon, s töb bek kö zött ki je len tet te, hogy „nem kö tő dünk sem mi lyen stí lus -
irány zat hoz és mű faj hoz, min den ki szín há za sze ret nénk len ni”.58 há rom hó nap
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58 Bi stey An dor: Tisz te let re mél tó ko nok ság. SzolnokmegyeiNéplap, 1978. feb ruár 7.



múl va azon ban már a nem ze ti Szín ház ba ta lál ta ma gát. Az igaz ga tást át me ne ti -
leg dra ma turg ja, Schwaj da György vet te át, aki azon ban egy ter ve zett be mu ta tó
(Shakes peare: Velenceikalmár) be til tá sa miatt felállt az igaz ga tói szék ből, ame lyet
Ke ré nyi Im re fog lalt el.

REN DE ZÔI KRÉ DÓ
le zá rult te hát egy év ti ze des al ko tói pá lya sza kasz. e tíz év ben Szé kely vé gig jár ta a
ren de ző vé, il let ve szín ház ve ze tő vé vá lás gya kor la ti is ko lá ját. egy fe lől a kez det kez -
de té től fog va meg volt ben ne a biz tos íz lés, egy-egy feladat meg va ló sí tá sá ról kiala -
kí tott ha tá ro zott el kép ze lés és a vég re haj tás kö vet ke ze tes sé ge. más fe lől évad ról
évad ra le he tett kö vet ni, mi ként gaz da go dik és mé lyül, vá lik egy re sok ré tűb bé a vá -
lasz tott da ra bok ér tel me zé se, szín pa di vi lá ga, köz len dő je.

A SzékelyGábor-színházmeg szü le té sé nek fo lya ma ta el vá laszt ha tat lan at tól a vál -
to zás tól, amely vég be ment ben ne és kö rü löt te at tól, hogy a tár su lat ve ze tő je lett.
mind két fo lya mat ban kulcs szó az eti ka és a fe le lős ség, ame lyet nem csak ön ma gára,
ha nem min den egyes mun ka tár sá ra, szí né szé re és dol go zó já ra néz ve kö te le ző nek
tar tott.

el ső pil lan tás ra nem tű nik lát vá nyos nak az egy év ti zed alatt be kö vet ke zett el moz -
du lás a re per toár ban, a tár su lat össze té te lé ben, a ren de zői kar kiala kí tá sá ban, mert
Szé kely lát ha tóan hosszú tá vú vál toz ta tá sok ra ké szült. míg Ka pos vá ron ren de zői csa -
pat (min de nekelőtt: zsám bé ki, Ba bar czy, Ascher) állt a tár su lat élé re, Kecs ke mé ten
Ruszt Jó zsef, Szol no kon Szé kely egy ma ga igye ke zett a megúj ho dás meg ha tá ro zó ja
len ni. Igaz ga tói ki ne ve zé se kor meg hir de tett prog ram ját csak nem tel jes egé szé ben
meg va ló sí tot ta, de legalábbis be le kez dett vagy megala poz ta a ter ve zett vál toz ta tá so -
kat. (Az ál ta la is hőn áhí tott stú dió szín ház meg nyi tá sá ra pél dául csak 1979 szep tem -
be ré ben ke rült sor, az el ső előadást, Be ckett Ajátszmavégét pa ál István ren dez te.)

Ami kor évek kel ké sőbb Szé kelyt a szol no ki pe rió du sá ról fag gat ták, ál ta lá ban azzal
há rí tot ta az ér dek lő dőt, hogy csak az utol só négy év re em lék szik, a töb bit az eh hez
ve ze tő út nak tart ja. nem vé let le nül, hi szen ek kor ra bom lott ki ren de ző mű vé sze te
és ek kor kez dett beér ni az a sok ré tű re form, amit ve ze tő ként a re per toár átala kí -
tá sá ban, a tár su lat épí té sé ben és a kö zön ség ne ve lé sé ben elin dí tott. mind há rom
kom po nens egyaránt fon tos nak szá mí tott, mert hiá ba szü let nek új han gú, új gon -
do la to kat su gal ló előadá sok, hiá ba újul meg a tár su lat, kez de nek dol goz ni új és fiatal
ren de zők, ér tő kö zön ség nél kül min den újí tás ham vá ba hull. Te hát itt is, mi ként a
má sik két szín há zi mű hely ben köz pon ti kér dés volt a kö zön ség meg tar tá sa, il let ve
át struk tu rá lá sa, új, zöm mel fiatal né ző ré te gek meg nye ré se. lát tuk, ez Szol no kon
nem ment könnyen. mégis, ami kor Szé kely a szín ház hoz ke rült egy Shakes peare-
vagy más klasszi kus szer ző da rab já ból ma xi mum ti zen két-ti zen há rom előadást le -
he tett tar ta ni, ez a szám tíz év alatt két sze re sé re, ese ten ként há rom szo ro sá ra nö -
ve ke dett. ez ak kor is óriá si ered mény nek szá mí tott, ha – szin tén lát tuk – nem rit -
kán fél há zak kal ment egy-egy bér le tes előadás.
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1978-ban, ami kor Szé kely a nem ze ti Szín ház ba ke rült, hi te le sí tet ték szol no ki
szak mai és kö zön ség si ke rei, az ör kény-tri ló gia, a két mo lière- da rab, a Háromnő-
vér, az AthéniTimonmeg a Boldogtalanok.Őu tá na már nem le he tett ki sebb igénnyel
és ke ve sebb el tö kélt ség gel szín há zat csi nál ni a Ti sza-par ti vá ros ban. eta lon lett a
mű kö dé se, az igé nyes sé ge és az ered mé nyes sé ge.

érett ren de ző ként hagy ta el a Szig li ge ti Szín ház tár su la tát, ahol ki kris tá lyo so -
dott mű vé szi kré dó ja. er ről ér zék le te sen be szélt Föl des An ná nak:

„nem sze re tem a fe lü le tes sé get és az il lu zio nis ta szín há zat. pon to sab ban: ta szí -
ta nak a szín pa don el ha ra pó dzó köz he lyek, a nem meg szen ve dett, te hát hi tel te len
igaz sá gok. Ide gen nek ér zek min den faj ta ál iz gal mat és min den »li la sá got«. A stí lu -
sok tisz tá zat lan sá ga – kon cep cio ná lis hi ba, ugyanak kor a fe lü le tes ség legárul ko dóbb
je le. ha én egy előadás ban megér zem, hogy nincs min den kel lék a he lyén, hogy az
öt le tek mö gött nincs gon do lat, hogy hiány zik a szí né szi já ték fe gyel me, ak kor szá -
mom ra ott és ak kor meg halt a szín ház. A tech ni ka a szín pa don né ha le köt, el szó -
ra koz tat, de a leg tö ké le te seb ben mű kö dő szín há zi trükk mű hely sem pó tol ja a gon -
do la tot.

Iga zán azok az előadá sok hoz nak iz ga lom ba, ahol har minc-negy ven em ber mun -
ká ja, já té ka mö gött is megér zem azt a szug gesz tiót, ami csak egyet len em ber ön -
val lo má sá ból árad. ha az előadás után azt ér zem, hogy nem csak a da ra bot, ha nem
a ren de zőt is megis mer tem. Az ő egyé ni sé gét, ér zé keny sé gét is meg tu dom ma gam -
nak fo gal maz ni.

egy ren de ző a drá mák kor sze rű sí té sé ben ad dig me het el, amíg a kö zön ség megér -
zi, hogy a da rab itt és most is tör tén het. és ad dig nem csak el me het, de el is kell
men nie. nem hi szek a tör té nel mi pél dá za tok ban.

A kor sze rű szí né szi já ték az, ami kor a szí nész egy ma ga tar tást ját szik, s nem egy
fi gu rát, egy gon do la tot kép vi sel, és nem egy sze re pet. A fi gu ra az előadás ban illusztrá -
ció, a ma ga tar tás pe dig élet is me ret. A fi gu ra – a hős, a nagy asszony, a Dé mon min -
 den kor egy szín pa di gyűj tő fo ga lom, megele ve ne dett sé ma. Az a ma ga tar tás ra kon -
cent rá ló szí né szi já ték vi szont – amit én vá rok el – egy egye di jel lem és sors rajza.”59

S még ké sőbb, már a nem ze ti és a Ka to na Jó zsef szín há zi kor sza kát is le zár va,
a Szol no kon ki kris tá lyo so dott kré dó ját így fo gal maz ta meg: „én azok kö zé a ren de -
zők kö zé tar to zom, akik alap ve tően az írott anyag ból in dul nak ki és ki zá ró lag azt
tar tom tisz tes sé ges alap ál lás nak, ha en nek a mély sé geit kezd jük ku tat ni és nem
a teát rum mal vagy sa ját fan tá ziánk kal akar juk szí ne sí te ni a da ra bot.

A jó da ra bo kon nem se gí te ni kell, ab ban a ta lál ko zá si pon to kat kell meg ta lál ni,
mi nél pre cí zeb ben. ez lát szó lag szá raz prog ram, mert va la mi nek a szol gá la tá ban
áll. ez a hit val lás a szín ház ról sok kal na gyobb mű vé szi tel je sít ményt igé nyel, mint
a szó ló zás ra ala pu ló szín ház, a da rab in tel lek tua li tá sá nak megér té sét, meg kö ze lí té -
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59 Föl des An na: mil ler től mo lière -ig – Szol no kon. In Uő: Arendezőéaszó. Bu da pest, nép mű ve lé si
pro pa gan da Iro da, 1974. 133–142.



sét, azo no su lást az zal, a sze rep iga zi lé te zé sé nek meg te rem té sét és így to vább. és
per sze na gyobb alá za tot is, mert a da rab ban adód nak hely ze tek, ami kor a fő sze rep -
lő a má so dik vagy har ma dik sík ba ke rül és egy is me ret len, kis sze rep vagy szín pa -
di ef fek tus ke rül egy pil la nat ra pre mier plán ba. ez a szín ház, amely ben hi szek, ön -
ma gát va la miért együtt tar tó tár su la tot fel té te lez, ahol a já ték kedv a szí nész ben,
a ví zió, a fan tá zia a ren de ző ben do mi náns, és e ket tő egy nagy sze rű da rab meg szó -
lal ta tá sá ban öt vö ző dik.”60

Szé kely Gá bort ez a hit val lás ve zé rel te a szín há zi lé te zé sé ben ép pen úgy, mint
a pe da gó giai mun ká ja so rán.
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60 n. m. K.: Fel vál lal ni sa ját má niáin kat. MarosvásárhelyiNépújság, 1992. áp ri lis 17.



2. 1978–1982
Nemzeti Színház

RING ORSOLYA–SZÉ KELY GÁ BOR

„FUR CSA VI LÁG BAN ÉL TÜNK”1
RInG oR So lyA: Kérem,idézzefel,aNemzetiSzínházbakerülésétmegelőzőidőszakot.
Szé Kely Gá BoR: zsám bé ki Gá bor ral a pá lyánk hosszú ideig pár hu za mo san fu tott
vagy össze kap cso ló dott. eb ben na gyon sok szán dé kos ság volt, és ré szem ről az ő te -
het sé gé nek el fo ga dá sa és elis me ré se. A fő is ko lán egy év fo lya mon jár tunk, két nagy
ren de ző egyé ni ség – ná das dy Kál mán és ma jor Ta más – osz tá lyá ba. mi ott, a fő is ko -
lán is mer ked tünk össze és kö zös dra ma tur gia ta ná runk2 ré vén ugyanazok kal a da -
ra bok kal vias kod tunk. egy Ivanov- vi tán ke rül tünk szen ve dé lyes vi tat ko zó ként egy -
más mel lé. mind ket tőn ket rend kí vül ér de kel te a da rab, ami zsám bé ki nál a ka pos vá ri
idő szak egyik el ső ren de zé se volt, az tán ké sőbb az új Szín ház ban én is meg ren dez -
tem.3 Te hát ez az ere dő.

A má sik kö zös pont az éle tünk ben, hogy mind a ket ten szin te egy idő ben, elég
fiata lon ke rül tünk funk ció ba – vi dé ken. en nek az oka ta lán az volt, hogy na gyon-
na gyon mar gi na li zá ló dott a vi dé ki szín há zi élet. Ko ránt sem volt annyi ra a po li ti kai
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1 A 2008. jú nius 16-án foly ta tott be szél ge tés szer kesz tett vál to za ta. lásd Ring or so lya: ANemzeti
Színházrólalkotottképváltozásaiésváltozataiapolitikai,aszínháziésatársadalmidiskurzusban
akésőiKádár-korszakban. Bu da pest, el Te BTK, Tör té ne lem tu do má nyok Dok to ri Is ko la, 2011.
A nem ze ti Szín ház ban töl tött idő szak ra, il let ve a Ka to na Jó zsef Szín ház megala pí tá sá ra vo natko -
zóan össze gyűj töt tem a do ku men tu mo kat (a be szél ge tés ben Szé kely Gá bor ezek re hi vat ko zik)
és for rás kiadás ként pub li kál tam: Im re zol tán–Ring or so lya: Szigorúanbizalmas.Dokumentu-
mokaNemzetiSzínházKádár-koritörténetéhez. Bu da pest, Rá ció Kiadó, 2010; il let ve Ring orsolya:
25 éves az ön ál ló Ka to na Jó zsef Szín ház. Archivnet, 2008. 1. szám. http://ar chiv net. hu/po li tika
/25_eves_az_onal lo_ka to na_jozsef_szin haz.html (utol só le töl tés: 2015. no vem ber 22.)

2 Gyár fás mik lós (1915–1992) több tu cat szín mű, hang já ték és filmfor ga tó könv író ja, 1953–1977
kö zött a Szín ház és Film mű vé sze ti Fő is ko la ta ná ra volt.

3 zsám bé ki Gá bor: Ivanov, 1977, Szé kely Gá bor: Ivanov, 1996.
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fi gye lem tár gya, mint a pes ti, te hát a vé ge ken könnyeb ben tör tén het tek meg bi zo -
nyos dol gok. Azon kí vül a fő vá ro si szín há zak íz lé se rend kí vül be szű kült, egyirá nyú -
vá vált, ezért a dip lo mát ka pott szí né szek kö zül rend kí vül te het sé ges em be rek sem
kel let tek, ha an nak az esz té ti kai irány nak nem fe lel tek meg, amit a fő vá ro si szín há -
zak nagy ré sze kép vi selt. A más faj ta gon dol ko dá sú, ér dek lő dé sű szí nész vá laszt ha -
tó sá ga és vá lasz tá sa sze rin tem dön tő volt ezek nek a vi dé ki szín há zak nak a lét re jöt -
té ben és megerő sö dé sé ben.

most ug ra nék egyet, mert a sze mé lyes pá lyám nem annyi ra ér de kes eb ben a kér -
dés ben, de van nak bi zo nyos ál lo má sok, ame lyek igen. Az egyik mo men tum az, ami -
kor Fo dor Im re,4 a Jó zsef At ti la Szín ház igaz ga tó ja meg halt. ek kor a he lyé re ke res -
tek ká de re ket, és Aczél György5 fiata lí tá si szán dék kal en gem vá lasz tott Szol nok ról,

4 Fo dor Im re (1920–1975): szí nész, szín ház ve ze tő. 1956-tól 1975-ig a Jó zsef At ti la Szín ház igaz ga -
tó ja volt.

5 Aczél György (1917–1991): po li ti kus. or szág gyű lé si kép vi se lő. mű ve lő dés ügyi mi nisz ter he lyet -
tes, majd az mSzmp Köz pon ti Bi zott sá gá nak tit ká ra, az mSzmp KB Agi tá ciós és pro pa gan da Bi -
zott sá gá nak el nö ke, a po li ti kai Bi zott ság tag ja, mi nisz ter el nök-he lyet tes. hi va ta li sú lyá nál sok -
kal na gyobb be fo lyás sal ren del ke zett a kul túr po li ti ká ra és an nak na pi gya kor la tá ra, ki ter jedt
sze mé lyes kap cso lat rend sze ré nek és az mSzmp el ső em be ré hez, Ká dár Já nos hoz fű ző dő ba rá ti
kap cso la tá nak kö szön he tően. A ké sőbb „há rom T” (til tott, tűrt, támogatott) né ven el hí re sült mű -
ve lő dés po li ti kai irány el vek megal ko tó ja. A nyolc va nas évek ele jén pozs gay Im re mű ve lő dés ügyi
mi nisz ter rel foly ta tott el mér ge se dő vi tái az zal vég ződ tek, hogy mind ket ten el ke rül tek ad di gi
poszt juk ról.

Székely Gábor, Szolnok, 1974
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akit ör kény Ist ván Macskajátéká nak ot ta ni6 meg a pes ti szín há zi7 si ke re alap ján ígé -
re tes nek vagy meg fe le lő nek tart ha tott. én az aján la tott eluta sí tot tam. Utá na sok
min den rossz tör tént kö rü löt tem, ami ben nem volt ne héz fel fe dez ni a po li ti ka
dölyfét.

volt még egy ilyen ese tünk, ami kor a Szín há zi Szö vet ség el nök sé gé be be vá lasz -
tot tak ben nün ket, zsám bé kit és en gem, de mi meg kö szön ve a bi zal mat, ne met
mond tunk. meg döb bent ér tet len ség fo gad ta a be je len té sün ket. Ké sőbb de rült ki,
hogy a meg vá lasz tan dók sze mé lye elő ze te sen már egyez tet ve volt, azok a ce re mó -
nia előtt egy po li ti kai szű rőn men tek át, és prob lé mát oko zott, hogy nem volt utá -
nunk tar ta lék csa pat. Te hát a gé pe zet be va la mi ho mok ke rült. vi lá go san em lék szem
a bal hé ra, a fe szült ség re. A he lyem re vé gül hofi Gé za8 ke rült. vé gül is e po zí ció vissza -
mon dá sa sok em ber fi gyel mét fel kel tet te.

A kö vet ke ző szol no ki évek pá lyám legerő sebb kor sza ka lett. eb ben az idő ben
pozs gay Im re9 erős ér dek lő dést mu ta tott irán tam, rend sze re sen lá to gat ta a szol -
no ki szín há zat. Kü lö nö sebb be szél ge té sek vagy is me ret ség nem ala kult ki eb ből,
de mint ha lel kes fi gye lő je lett vol na a vi dé ki szín há zak nak. úgy vé lem, hogy az
irán tam mu ta tott kí ván csi sá ga a Jó zsef At ti la szín há zi po zí ció el nem vál la lá sá -
nak szólt, mert ez ta lán va la mi fé le sa ját gon dol ko dá som mel let ti kiál lás nak volt
te kint he tő.

ÉsaNemzetiSzínházbakerülésük?MiértvoltfontosaNemzetiSzínház?Mitkel-
lettközvetítenie?

A nem ze ti Szín ház hal lat la nul rossz hír nek ör ven dett, ta lán nem annyi ra a pro -
duk ciói miatt, bár azok is gyen gék vol tak, ha nem a két ve ze tő, ma jor Ta más és mar -
ton end re10 kö zöt ti bel ső harc miatt, amely nek kö vet kez té ben a tár su lat ket té sza -
kadt, s a szín ház él he tet len hellyé vál to zott.11

6 Be mu ta tó:1971. ja nuár 15.
7 Be mu ta tó: 1971. már cius 6.
8 hofi Gé za (1936–2002) szí nész, hu mo ris ta.
9 pozs gay Im re (1933–2016): po li ti kus, egye te mi ta nár. 1971-től 1975-ig a Társadalomtudományi
Szemle fő szer kesz tő-he lyet te se. Kor mány za ti po zí ció ba elő ször 1975-ben ke rült, ami kor kul tu -
rá lis mi nisz ter he lyet tes sé ne vez ték ki. 1976-tól kul tu rá lis mi nisz ter, 1980-tól mű ve lő dé si mi nisz -
ter, az mSzmp Köz pon ti Bi zott sá gá nak tag ja. 1982-ben ki szo rult-ki szo rí tot ták a ha ta lom ból.
1988-ban az mSzmp po li ti kai Bi zott sá ga tag ja lett, és vissza tért a kor mány ba, ál lam mi nisz ter -
ként. 1989-ben ő mond ta ki hi va ta lo san, hogy 1956 nem el len for ra da lom volt.

10 mar ton end re (1917–1979): ren de ző, fő is ko lai ta nár, szín ház igaz ga tó. 1949-ben a nem ze ti Színház
szer ződ tet te, ahol 1956–1971 kö zött fő ren de ző. 1971-től 1978-ig a nem ze ti Szín ház igaz ga tója
volt.

11 Dr. hu szár Já nos fő előadó (Kul tu rá lis mi nisz té rium, Szín ház mű vé sze ti Fő osz tály) fel jegy zé se a
mar ton end ré vel (fő igaz ga tó, nem ze ti Szín ház) foly ta tott meg be szé lés ről – 1975. már cius 4. Jel -
zet: mnl ol XIX -I-7-bb – ma gyar nem ze ti le vél tár or szá gos le vél tá ra – Kul tu rá lis mi nisz té -
rium – pozs gay Im re mi nisz ter he lyet tes ira tai – A nem ze ti Szín ház és a Ka to na Jó zsef Szín ház
ügyei – ik ta tó szám nél kül – 1975. (4. do boz) Gép pel írt tisz tá zat, sa ját ke zű aláírás sal.



A ta ná rom ma jor Ta más volt, akit na gyon sze ret tem, így a nem ze ti ab ból a szem -
pont ból is fon tos volt az éle tem ben, hogy ott is mét ta lál koz hat tam a mes te rem mel.
még sem ő, a fő ren de ző, ha nem mar ton end re mint igaz ga tó in vi tált elő ször, hogy
szer ződ jek a nem ze ti Szín ház hoz. Tu laj don kép pen ez is ma jor el le né ben s a fiata -
lí tás szán dé ká val tör tént, s ta lán ez is egy tak ti ká nak a ré sze volt. egy hosszú be -
szél ge tés után – amit, azt hi szem, Tö rő csik ma ri kez de mé nye zett, aki úgy érez te,
hogy ro ko nít ha tó a vé le mé nye a mi prog resszív nek ítélt vi dé ki tár sa sá gun ké val –
ezt a hí vást is el há rí tot tam. ez mar ton end ré nek na gyon rosszul esett, nem is ér -
tet te, miért dön töt tem így.

ma radt te hát Kecs ke mét, Ka pos vár és Szol nok, ahol mi, Ruszt Jó zsef, zsám bé ki
meg én foly tat tuk a mun kán kat. majd tör tén he tett va la mi a nem ze ti ben, ami től a
ve ze tő vál to zás is mét ak tuá lis sá vált. Azt nem tu dom pon to san, hogy ke rült po zí -
ció ba pozs gay, de azt le he tett érez ni: a kul tu rá lis te rü let nek egy re in kább két köz -
pont ja van, az erő sebb Aczél- fé le meg a nyi tot tabb és prog resszí vebb pozs ga y- fé le
köz pont. Fel te he tően pozs gay annyi ra megerő sö dött, hogy le he tő sé ge volt je löl tet
aján la ni a nem ze ti élé re. Ak kor még egy je lölt ről be szél tek, ró lam. én vi szont el -
kép zel he tet len nek tar tot tam – az ad di gi fo lya ma tos kap cso la tunk meg a vár ha tó
feladat szük ség le tei miatt –, hogy ezt zsám bé ki nél kül el vál lal jam. ez elő ször vi ta
tár gya volt, az tán si ke rült ke resz tül vin ni.12

miért gon dol tuk, hogy a nem ze ti Szín ház nál le het va la mit csi nál ni? Azt mind -
annyian érez tük, hogy a vi dé ken adott szín há zi ke ret hal lat lan sza bad sá got és a
szak mai fel ké szü lés ben rend kí vü li le he tő sé get ad, hi szen a kü lön bö ző mű fa jok kal
va ló kö te le ző ta lál ko zás, az egy faj ta nép szín há zi feladat el lá tás, il let ve a pes ti kri ti -
ka tá mo ga tá sa mel let ti kí sér le te zés na gyon nagy do log volt. Idő köz ben a két szín -
ház kö zött olyan kap cso lat ala kult ki, amely le he tő vé tett vol na va la mi fé le fú ziót is,
ami akár egy har ma dik, még erő sebb köz pont bá zi sát je lent het né.

más fe lől ter mé sze te sen rend kí vü li vonz erő volt, hogy to vább gon dol juk a nem -
ze ti Szín ház nak a ma gyar kul tú rán be lü li na gyon fon tos felada tát, amit iga zá ból
nem tu dott már be töl te ni. ek kor kezd tük egy re pon to sab ban meg ha tá roz ni, hogy
a ma gyar szín há zi kul tú ra rend kí vü li zárt sá ga miatt na gyon sok min den el ke rül te
a ma gyar szín há za kat, így a nem ze ti Szín há zat is. Az eu ró pai kul tú rá ból csak egy
szűk szeg men tum je lent meg a mű sor ban, emiatt fon tos alap is me re tek hiá nyoz tak
a ma gyar szín ház kul tú rá ból vagy a drá ma iro da lom ból. mi vel a vi lág iro da lom nagy
há nya dát, a kor társ iro dal mat, a nyu ga ti kor tár sak jó ré szét nem is mer te a ma gyar
kö zön ség, a nem ze ti Szín ház nak – sze rin tünk – olyan eu ró pai szín há zi nyi tást kell
fel vál lal nia, ami ha nem tör té nik meg, ez a le ma ra dás még tra gi ku sab bá és nyo -
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12 Tóth De zső mi nisz ter he lyet tes fel jegy zé se pozs gay Im re kul tu rá lis mi nisz ter nek a nem ze ti Színház
ve ze té sé nek tár gyá ban – 1978. már cius 22. Jel zet: mnl ol XIX -I-7-cc – ma gyar nem ze ti le véltár
or szá gos le vél tá ra – Kul tu rá lis mi nisz té rium – pozs gay Im re mi nisz ter ira tai A nem ze ti Színház
rend kí vü li tár su la ti ülé sé nek anya gai – 1978. (22. do boz) Gép pel írt tisz tá zat, sa ját kezű aláírással.



masz tób bá vá lik. ez volt az alap prog ram, amit a ma gunk szá má ra el gon dol tunk Az
el ső be mu ta tót, Büch ner Dantonhalálát én tar tot tam 1978 no vem be ré ben. ez egy
na gyon-na gyon bo nyo lult po li ti kai tör té net és olyan re mek mű, amely nek ma gyar
be mu ta tó ja ko ráb ban nem volt. De az el ső évek ben szám ta lan olyan da rab ke rült
mű sor ra, amely mind va la mi fé le res tan ciá nak szá mí tott, s ez zel el kez dő dött va la -
mi fé le nyi tás eu ró pa fe lé. Ké sőbb a konflik tu sok jó ré sze ép pen eb ből eredt és ideo -
ló giai sík ra te re lő dött, mert egy re gyak rab ban fo gal ma zó dott meg el le nünk, hogy
a nem ze ti Szín ház ban mi a nem ze ti he lyett a szín ház ra tesszük a hang súlyt, il let -
ve a nem ze ti kul tú ra pre fe rá lá sa he lyett az eu ró pai kul tú ra pre fe rá lá sát akar juk. Tu -
laj don kép pen ki csi ben ugyanaz a vi ta in dult el, mint ami az iro da lom ban a né pi és
ur bá nus irány zat kö zött zaj lott.
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Kállai Ferenc (Danton), Bodnár Erika (Júlia).Danton halála, 1978



Miértlehetettfontosatársadalomnak,hogylegyenNemzetiSzínház?
mert az épü let tel kap cso lat ban élt va la mi be tel je sü let len ség, ami egy részt ér zel -

mi leg fá jó, más részt bár mi kor elő hoz ha tó, te hát ma ni pu lál ha tó volt. So kak szá má -
ra a nem ze ti Szín ház Bla ha luj za té ri épü le té nek fel rob ban tá sa an nak a jel ké pe,
hogy ez zel a nem zet ből va la mi el ve szett (a szo cia liz mus el le né ben), és hogy ez gaz
ár mány volt. nem tu dom, hogy csak gaz ár mány volt-e, vagy va ló ban a met ró épí -
tés miatt tör tént az el pusz tí tá sa. De hát az sem vég le ges épü let volt, ugye, bár igaz:
utá na még rosszabb hely re ke rült a szín ház, a he ve si Sán dor tér re.
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Kállai Ferenc (Danton). Danton halála, 1978



Az em be rek más fél száz éven át a nem ze ti ér zés és össze tar to zás va la mi faj ta jel -
ké pét igé nyel ték, és va la mi lyen hely színt akar tak en nek az esz mé nek, amely ben
ren ge teg fon tos és szép idea fo gal ma zó dott meg: a nem ze ti nyelv gaz da gí tá sa, rit -
ka dia dal mas pil la na tai ban a vi lág iro da lom fo lya ma tos új ra for dí tá sa és mi nél ki sebb
dis tan ciá val va ló előadá sa, mint pél dául he ve si Sán dor Shakes peare-so ro za tai. Az
ér tel mi ség is igé nyel he tett egy olyan szak mai köz pon tot, amely a rend kí vül sok el
nem vég zett feladat he lyéül szol gál ha tott. Te hát egy ha tá ro zott tu do má nyos igény
is in vol vál ta ezt a szán dé kot, meg egy na gyon erős ér zel mi meg kö ze lí tés, hogy le -
gyen egy nem ze ti Szín ház. és a tör té ne lem, az hogy 1848-ban a for ra da lom el ső es -
té jén az em be rek a nem ze ti ből vo nul tak az ut cá ra vagy, hogy 1968-ban var só ban
Ka zi mierz Dej mek Ősök-e lőadá sá ról in dul a len gyel for ra da lom, te hát jól tud juk,
hogy a szín ház olyan kö zös sé gi hely, ahol 500–800–1000 em ber együtt rend kí vül
fel tud erő sí te ni egy gon do la tot vagy akár egy mon da tot. A nem ze ti Szín ház nak te -
hát ilyen tör té nel mi tra dí ciói is van nak.

Ugyanak kor a bu da pes ti nem ze ti kor sze rűt len volt. Ko ráb ban az eu ró pai vá ro -
sok ban a nem ze ti Szín ház ál lan dó tár su lat tal bí ró, ál la mi lag fe de zett költ ség ve té -
sű szín ház volt, mel let te le he tett egy vagy több vá ro si szín ház, ami legin kább ma -
gán szín ház volt, te hát il lé ko nyabb az idő ben: lét re jött, meg szűnt. így a nem ze ti
jel ző ma gát a szín há zat je len tet te, az ál lan dó sá got. ezek ben az or szá gok ban en nek
a tör té ne te je len tet te a szín ház kul tú ra fo lya ma tos sá gát, de ez a múlt az, ami a ké -
sőb biek ben a vál to zá sok gát ját is je len tet te.

mon dok egy pél dát: ami kor a hat va nas évek ben észtor szág ban jár tam, vil jan diban
új szín ház épü le tet kezd tek épí te ni. Ab ban a szín ház ban az előadá sok mel lett, ami
ter mé sze te sen a leg lé nye ge sebb te vé keny sé gük volt, szá mos más kul tu rá lis missziót
lát tak el: iro dal mi fo lyó ira tot ad tak ki, na pi la pot szer kesz tet tek, könyv kiadás sal fog -
lal koz tak, ze nei kép zé se ket tar tot tak és ze nei pro duk ció kat is be mu tat tak. Te hát egy
olyan szi tuá ció ban, ami kor az észt nyelv az orosz bi ro dal mon be lül hát rá nyos hely -
ze tű volt, az ér tel mi ség köz pont ja lett a szín ház. Tu laj don kép pen idea li zál va a nem -
ze ti szín há zi gon do la tot, ilyen in du la tok és ne mes szán dé kok kö rül in dul tak el a nem -
ze ti szín há zak, ame lyek ké sőbb, a kö rül mé nyek vál to zá sá nak kö vet kez té ben kezd tek
be me re ved ni. A há bo rú után ma gyaror szá gon hir te len na gyon sok nem ze ti Szín ház
lett. Az ál la mi do tá ciót és biz ton sá got az összes ál la mo sí tott szín ház meg kap ta.

mi pe dig azt gon dol tuk, hogy szín ház mű vé sze tünk nek ren ge teg tar to zá sa van,
nyit ni kell, és eh hez a nem ze ti Szín ház jó hely szín és le he tő ség le het.

NagyPéter13 odahelyezésenemjelentetteennekalehetőségnekazelvesztését?
nem. Ő nem ér de kelt ben nün ket. A nem ze ti Szín ház mint pro to kol lá ris in téz -

mény a leg ke vés bé sem ér de kelt ben nün ket. eszünk be nem ju tott, hogy meg tisz -
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13 nagy pé ter (1920–2010): ma gyar iro da lom tör té nész, kri ti kus, az el Te egye te mi ta ná ra, 1978 és
1979 kö zött a nem ze ti Szín ház igaz ga tó ja.



tel te tés len ne a nem ze ti Szín ház ban dol goz ni. Te hát ter mé sze tes nek tar tot tuk,
hogy le gyen egy em ber, aki ha na gyon sze ret nyak ken dő ben és öl töny ben jár ni, ak -
kor jár jon és kép vi sel je a nem ze ti Szín ház nak azt a vél he tően szük sé ges kül ső sé -
gét, amit mi egyál ta lán nem kí ván tunk vol na kép vi sel ni. Azon kí vül nagy pé ter na -
gyon jó for dí tó és rend kí vül mű velt em ber volt, s ko ráb ban elég meg bíz ha tó
kri ti ká kat írt. én ad dig so ha nem ta lál koz tam ve le, ol vas tam fo lyó ira tok ban a kri -
ti káit, for dí tá sait, és ilyen ér te lem ben be csül tem. (Az ké sőbb de rült ki, hogy nagy
pé tert va la hogy az utol só pil la nat ban dob ták be pozs ga y nak is.) Ak kor fon to sabb
volt, hogy a sa ját kö ze gün ket fel kel lett ad juk, és he lyet te egy új kö zeg ben kezd -
tünk el dol goz ni olyan je len tős mű vé szek kel, mint pél dául a mes te rem. összes sé -
gé ben te hát annyi val fon to sabb volt a do log szak mai ré sze, hogy ez egyál ta lán nem
ér de kelt ben nün ket, az vi szont tény, hogy nagy pé ter rel pil la na tok alatt bot rá nyos -
sá vált a hely zet.14

Tu do má sul vet tük, hogy egy nagy te kin té lyű egye te mi ta nár a nem ze ti Szín ház de -
ko ra tív ve ze tő je. el nem kép zel tük – ez nyil ván a nai vi tá sunk vagy os to ba sá gunk –,
hogy ő bi zo nyos kon cep ciók kal in dul, te hát úgy ér zi: a meg bí za tá sa nem pro to kol -
lá ris. va ló szí nű leg eb ben dölyf is volt, mert úgy ér ze tük, hogy azért va gyunk ott,
mert a mi kon cep ciónk olyan erős, és nem azért, hogy nagy pé ter kon cep ció ját kép -
vi sel jük vagy meg va ló sít suk. Te hát nem érez tük ma gun kat al kal ma zott nak.

elin dul tak a szer ződ te té sek. Szá mos mű vész től kö zös megegye zés sel el vál tunk,
hogy Ka pos vár ról, Szol nok ról szer ződ tet hes sünk em be re ket, akik ve ze tő mű vé szek.
ez ér de kelt ben nün ket, ez zel fog lal koz tunk. Az el ső ta lál ko zá sunk nál ki de rült, hogy
nagy pé ter kon cep ció ja sze rint a ma gyar drá ma el fe lej tett klasszi ku sait vagy kí sér -
le teit sze ret né elő tér be he lyez ni, mi pe dig a tö ké le te sen hiány zó né met és fran cia
ro man ti kát, a kor társ nyu ga ti és ma gyar iro dal mat. ez lé nye gi dif fe ren cia volt köz -
tünk. A má sik lé nye ges dif fe ren cia az el té rő men ta li tás ból adó dott. mi szín há zi em -
be rek vol tunk, ren det le nek, sza bad szá júak, és ta lál koz tunk egy, a for má kat ret ten -
tően tisz te lő egye te mi em ber rel, aki ha pél dául a szer ződ te té sek nél – ame lye ket
mint igaz ga tó ő írt alá – tör tént va la mi vis ma jor, düh ro ha mot ka pott, és presz tízs -
kér dést csi nált ab ból, hogy az ő ide jét pa za rol juk. mi pe dig ér tet le nül áll tunk ez
előtt, mert ko rosz tá lyi lag és men ta li tá si lag annyi ra kü lön böz tünk. és rá kel lett ar -
ra is jön nünk, hogy ez az egyéb ként je len tős kul tú rá val bí ró em ber a szín há zi élet
alap ve té sei vel sincs tisz tá ban, pél dául az zal, hogy ott per ma nens je len lét van, és
min dig tör té nik va la mi, ami re a le he tő sé gek sze rint azon nal és a le gop ti má li sabb
vá laszt kell ad ni. olyan nincs, hogy megáll a szín ház ban az élet. ez volt tu laj don -
kép pen az el ső in tő jel. Az tán jött egy na gyon sű rű idő szak. én a Dantont ren dez -
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14 Tóth De zső mi nisz ter he lyet tes (mű ve lő dé si mi nisz té rium) fel jegy zé se Aczél György ré szé re a
nem ze ti Szín ház ban kiala kult hely zet ről – 1978. de cem ber 30. Jel zet: mnl ol XIX -I-9 -a – ma -
gyar nem ze ti le vél tár or szá gos le vél tá ra – mű ve lő dé si mi nisz té rium – pozs gay Im re mi nisz -
ter ira tai – nem ze ti Szín ház-dosszié – ik ta tó szám nél kül – 1978. (34. do boz) Gép pel írt tisz tá -
zat, sa ját ke zű aláírás és pe csét nél kül, pozs gay Im re lát ta mo zá sá val, bi zal mas mi nő sí tés sel.



tem, és ek kor már annyi ra el mér ge se dett a köz tünk lé vő vi szony, hogy fo lya ma tos
fel je len té sek men tek Aczél hoz ró lunk vagy ró lam. mond juk, az egyik az volt, hogy
nem vet tem részt egy igaz ga tó sá gi ülé sen, ez igaz is, mert a má so dik gyer me kem
ép pen ak kor szü le tett, és ezt az igaz ga tó, aki legin kább mát ra há zán, az aka dé miai
üdü lő ben al ko tott, je len tet te Aczél nak. mi pe dig be let tünk idéz ve egy dor ga tó ri -
um ra a párt tel jes kul tu rá lis ve ze té se elé. ott volt Kor ni desz mi hály,15 Tóth De zső,16

pozs gay, Be recz Já nos,17 Aczél. és ott volt nagy pé ter, aki előad ta a vád pon to kat: po -
li ti kai, ideo ló giai és fe gyel mi meg nem fe le lés, mun ka el nem vég zé se stb. Ami kor
ez a gré mium meg tud ta e tör té net igaz vál to za tát, ak kor érez he tő volt, hogy nagy
pé ter kegy vesz tett lett. Aczél rá csap ta az aj tót, és úgy két hét re rá nagy pé ter min -
den be je len tés nél kül, vá rat la nul tá vo zott. Ő, aki az el ső be mu ta tón, a Dantonha-
lálán tün te tő leg nem akart ott len ni (pá rizs ba volt re pü lő je gye), vé gül – va ló szí nű -
leg a ba rá tai, ér tel mes tár sai rá be szél ték, hogy ezt nem te he ti meg a nem ze ti Szín ház
új igaz ga tó ja – te hát az utol só pil la nat ban mégis el jött. mindez na gyon éles, dur va
és megosz tó volt a szí né szek szá má ra is.

Az ő sze mé lyé nél fon to sabb, hogy ab ban a négy év ben na gyon je len tős, re mek
mű vé szek kel (Őze la jos, Kál lai Fe renc, Bes se nyei Fe renc, Sin ko vits Im re és má sok)
ta lál koz tunk. e ta lál ko zá sok nél kül na gyon sok ta nul ság gal és tu dás sal let tünk vol -
na ke ve seb bek. Fon tos idő szak volt, hogy ne csak egy ívá sú em be rek kel ta lál koz -
zunk. Bár hoz zá te szem, hogy ami kor oda ke rül tünk, so kak kal már az al ko tó pá lyá -
juk ze nit jén túl, és ta lán be fo ga dá si kí ván csi sá guk ha tá rán túl ta lál koz tunk. So kuk
mö gött már tel jes élet mű állt, és töb ben rossz né ven vet ték, hogy elöl ről kez dőd -
jön va la mi más. Ta lán ha ez ki csit ko ráb ban tör té nik, ak kor ez a ta lál ko zás ke ve sebb
köl csö nös sé re lem mel és több ha szon nal járt vol na. így vég te le nül ne héz és he lyen -
ként tra gi kus volt ez a négy év, bár ta nul sá gok ban, ta pasz ta la tok ban döb be ne te sen
gaz dag. és ha nincs ez a négy év, ak kor nem jö he tett vol na lét re a Ka to na Jó zsef
Szín ház, ami tu laj don kép pen Ka pos vár, Szol nok és a nem ze ti szim bió zi sa. Ráadá -
sul sal lan gok tól, ideo ló giai kö te le zett sé gek től men tes, sza bad szín há zi tár su lás ként
jött lét re, ami ab szo lút kü lön le ges ség nek szá mí tott ma gyaror szá gon. Az pe dig dia -
dal, hogy lét re jö he tett.
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15 Kor ni desz mi hály (1930–): ta nár, majd az mSzmp KB Tu do má nyos Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis
osz tály ve ze tő je (1973–1983), a ma gyar Te le ví zió el nö ke (1983–1987), mSzmp Agi tá ciós és pro -
pa gan da Bi zott sá gá nak tag ja (1973–1987), mSzmp KB tag (1980–1988).

16 Tóth De zső (1925–1985): kul túr po li ti kus, iro da lom tör té nész. Az Iro da lom tör té ne ti In té zet mun -
ka tár sa, köz ben a sze ge di egye te men ta ní tott. A ma gyar írók Szö vet sé gé nek párt tit ká ra volt,
majd 1960–1962 kö zött a mag ve tő Könyv kiadó iro dal mi ve ze tő je. 1964–1977 kö zött az mSzmp
KB tu do má nyos, köz ok ta tá si és kul tu rá lis osz tá lyán he lyet tes ve ze tő, 1977-től kul tu rá lis, 1980-
tól mű ve lő dé si mi nisz ter he lyet tes.

17 Be recz Já nos (1930–): po li ti kus, az mSzmp Külügyi Bi zott sá gá nak el ső tit ká ra, az mSzmp KB
Külügyi osz tá lyá nak ve ze tő je, 1982-től a Népszabadság fő szer kesz tő je, 1985-től a KB ideo ló giai
és pro pa gan da ügyek kel fog lal ko zó tit ká ra. eb ben az idő szak ban a párt egyik leg be fo lyá so sabb
po li ti ku sá vá lé pett elő, 1987-ben a po li ti kai Bi zott ság tag ja is lett.



SziládiJánossal18 milyenvoltegyüttdolgozni?
Szi lá di Já nos vég te le nül szim pa ti kus, rend kí vül kor rekt, nyílt, egye nes, ab szo lút

együtt mű kö dés re kész em ber volt. úgy tu dom, a párt köz pont ból jött, meg győ ző dé -
ses balol da li em ber volt, párt funk ció val, aki nek nagy bel ső csa tát kel lett meg vív nia,
hogy ő az ál ta lunk kép vi selt szel le mi ség mel lett kö te lez te el ma gát, ami nek tu laj -
don kép pen egyik ál do za ta lett. hi szen azért vál tot tak le, mert azt a faj ta po li ti kai
cen zo ri tisz tet nem töl töt te be, amit vár tak tő le, ehe lyett ab szo lút együtt mű kö dött
ve lünk. na gyon sze rény em ber volt, és a dön té sek szin te 100%-át átad ta ne künk.
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18 Szi lá di Já nos (1939–1999): író, szín igaz ga tó. 1964–1965-ben Szín ház tu do má nyi In té zet ben kezdte
pá lyá ját. A mű ve lő dé si mi nisz té rium szín há zi osz tá lyán dol go zott 1965–1970 kö zött. 1968–1969-ben
a Szín ház tu do má nyi In té ze tet mi nisz te ri biz tos ként ve zet te. 1971-től a Kortárs,majd a Magyar
Nemzet ro vat ve ze tő je, 1977-től 1979-ig a ma gyar Szo cia lis ta mun kás párt Köz pon ti Bi zott sá gá -
ban dol go zott. 1979. már cius 1-jé től jú lius 31-ig a nem ze ti Szín ház mi nisz te ri biz to sa, 1979. au -
gusz tus 1-jé től 1982. már cius 31-ig igaz ga tó ja volt. ezután a mó ra Fe renc If jú sá gi Könyv kiadó
igaz ga tó ja lett. 

Csomós Mari (Lucille), Cserhalmi György (Desmoulins), Kállai Ferenc (Danton) 

Danton halála, 1978



Társ volt, gyak ran vit te el a bal hét he lyet tünk, mi köz ben biz to san fo lya ma to san szem -
re há nyá so kat ka pott. ezek nek csak egy ré sze ju tott el hoz zánk, a nagy ré szét ő vál -
lal ta ma gá ra. na gyon együtt mű kö dő, na gyon-na gyon re mek em ber volt.

AtársulathogyanfogadtaaNemzetibenkialakulthelyzetet?
na gyon bo nyo lult hely zet ala kult ki. pél dául az emb le ma ti kus öreg ma jor vi szo -

nya Aczél lal az il le gá lis múlt ban gyö ke re dző ba rát ság ból és kö tő dés ből szem beál -
lás sá vál to zott: Aczél még ma jor múlt be li ér de meit is ki for gat ta és ne ga tí van mu -
tat ta be. Ami kor ma jor mel lett pró bál tam ér vel ni, Aczél kö zöl te: ma jor már az il le gá lis
mozga lom ban is csak te her té tel volt, mert min dig at tól kel lett fél ni, hogy e po já ca
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Garas Dezsô (A-A), Avar István (X-X). Emigránsok, 1979



miatt le buk nak, annyi ra túl ját szott min den sze re pet. De Aczél ma jor pá lyá ját is aka -
dá lyoz ni igye ke zett, mert pél dául fel té tel ként pró bál ta szab ni szá munk ra, hogy
major nem ren dez het, mi pe dig ezt nem vol tunk haj lan dók el fo gad ni. S nem csak
azért, mert a mes te rem volt, ha nem azért sem, mert bár öreg em ber volt, aki már
nem a vi rág ko rát él te, ez a fel té tel min den kép pen mél tat lan volt a pá lyá já hoz és
mű vészi nagy sá gá hoz.

mar ton end re és ma jor Ta más na gyon kü lön bö zően rea gált az ér ke zé sünk re.
major rög tön fölis mer te, hogy mi köz ben po zí ciót te kint ve én lép tem az ő he lyé re,
ez ne ki egyál ta lán nem vesz te ség, te hát a min ket beik ta tó tár su la ti ülé sen dics him -
nuszt adott elő. mar ton vi szont tra gi ku san él te meg a jö ve te lün ket, és saj ná la to san
ko rai ha lá lá nak is ez le he tett az egyik oka. nem tu dom, hogy pon to san mi tör tént
ve le, de hogy ez nem jól ha tott rá, ab ban biz tos va gyok.

Döb ben ten ol vas tam, hogy nagy pé ter mi ket mon dott a tár su lat nak ezen a beik -
ta tó tár su la ti ülé sen.19 Ar ra vi szont jól em lék szem, hogy a be lé pés szi tuá ció ja volt
ret ten tően ne héz. pél dául kör be vit tek min ket, hogy meg mu tas sák a szo báin kat, és
ak kor egy szer csak azt le he tett lát ni, hogy ami kor zsám bé ki szo bá já ban mar ton
meg pil lan tott egy lám pát, el sá padt. Ki de rült, hogy a lám pát mar ton iro dá já ból hoz -
ták át. ez a ki csi nyes ség és go nosz ság ret te ne tes volt. er re em lék szem. Ar ra nem,
hogy mi lyen bu ta és sem mit mon dó volt a be széd, ar ra nem.

Csu pa bot rány volt kö rü löt tünk. Azok miatt is, aki ket el küld tünk. pe dig hát ezek
evi dens és va la mi lyen cél ér de ké ben tör té nő dön té sek vol tak. pél dául Só lyom Il di -
kót nem azért küld tük el, mert nem sze ret tük, ha nem mert he lyet te lá zár Ka ti ra
és mol nár pi ros ká ra szá mí tot tunk. Az öre gek kö zül Gob bi hil da na gyon gyor san
megérez te, hogy az új hely zet ne ki jó, re mek sze re pe ket is ka pott. pár tolt és meg -
ked velt ben nün ket, mi pe dig na gyon so kat ta nul hat tunk tő le.

Az érett ko rú ge ne rá ció ból pél dául Őzé nek a szí né sze tét vég te le nül gaz dag nak,
prog resszív nek és iz gal mas nak tar tot tuk, úgy érez tük, hogy ő lesz az egyik, akit elő -
tér be he lye zünk, de a fi zi kai ál la po ta er re már nem volt al kal mas. A bel ső hie rar -
chia ijesz tően egy más ról szólt, te hát ar ról, hogy ki van ép pen elől, Kál lai Fe ri, Sin -
ko vits van-e ép pen eggyel föl jebb a rang lét rán, vagy Kál mán Gyu ri. In kább egy más sal
vív tak. Bel ter jes já ték zaj lott köz tük, amit elég ne he zen tud tunk ér tel mez ni. Túl sok
volt az ön zés, a fe les le ges ener gia és ver sen gés. Kál lai Fe ri na gyon ter hel he tő nek bi -
zo nyult, de na gyon nagy konflik tus sal in dult a Dantonhalálának pró ba idő sza ka,
igaz, az tán jó ba rát ság gal foly ta tó dott. ez zel a ge ne rá ció val ne héz volt a kö zös szót
meg ta lál ni. Sok szor na gyon jól le he tett dol goz ni ve lük, de a szel le mi azo nos ság nem
iga zán ala kult ki. nem mel les leg négy év után Kál lai Fe ri in dí tot ta el a bom lást.
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19 nagy pé ter újon nan ki ne ve zett fő igaz ga tó be szé de a nem ze ti Szín ház rend kí vü li tár su la ti ülé -
sén – 1978. áp ri lis. Jel zet: mnl ol XIX -I-7-cc – ma gyar nem ze ti le vél tár or szá gos le vél tá ra –
Kul tu rá lis mi nisz té rium – pozs gay Im re mi nisz ter ira tai – A nem ze ti Szín ház rend kí vü li tár su -
la ti ülé sé nek anya gai – 1978. (22. do boz) Gép pel írt tisz tá zat, pe csét és aláírás nél kül.



Köz ben a po li ti ka is úgy dön tött, hogy ez így ne foly ta tód jon to vább. ez pozs ga y   -
 nak, az egész ka land szel le mi aty já nak a sze mé lyé vel konk rét kap cso lat ban le he -
tett. hal lot tam olyan le ki csiny lő vé le ményt, hogy itt vé gül is csak két po li ti kus csa -
tá ro zá sa zaj lott, de ez nem ennyi volt. en nél na gyobb lett a dön tés sú lya is, meg
ered mé nye is, és bi zo nyos fo lya ma tok a szín ház ban is megin dul tak. ez az egész
nem csak presz tízs ről szólt, ha nem el vek ről meg cé lok ról.

ez zel nagy já ból egy idő ben érett pozs gay le vál tá sa is, aki nek nyil ván túl zot tan meg -
 nőtt a po li ti kai presz tí zse, ezért már ve szé lyes nek ta lál ta tott. ezért a pozs gay nevé -
hez köt he tő in téz ke dé se ket is pró bál ták el le he tet le ní te ni, így a nem ze ti szín há zi
fel ál lást is igye kez tek meg bon ta ni. en nek Kál lai Fe ri volt a leg főbb kép vi se lője, vissza -
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Benedek Miklós (Varravin), Vajda László (Raszplujev),

Kun Vilmos (Tarelkin), Gelley Kornél (Oh). Tarelkin halála, 1981



adott re mek sze re pe ket, sok szor nyíl tan ki fo gá sol ta a te vé keny sé gün ket, rossza kat
nyi lat ko zott ró lunk, vagy az ese mé nye ket a sa ját szá ja íze sze rint in terpre tál ta.

Az is egyér tel mű vé vált, hogy a nem ze ti Szín ház párt tit ká ra, va dász Ilo na minden -
ben az ál ta lunk ge ne rált vál to zás el len ke ző jét kí ván ná. A párt pe dig nagy el lenőr ző
szerv volt, a köz pont ból irá nyít va és ke rü le tek re le bont va. mi vel a szín ház a vI I. kerü -
let ben he lyez ke dett el, on nan jött a legerő sebb tá ma dás, ami vé gül maróthy lászló20

bu da pes ti párt tit kár dör ge del mei vel zá rult. én a ma ga anya gá ból tud tam meg, hogy
nem tu dom hány ban párt fe gyel mit kap tam, ami azért ér de kes, mert nem hi szem,
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20 ma ró thy lász ló (1942–): A KISz Köz pon ti Bi zott sá gá nak el ső tit ká ra, az mSzmp po li ti kai Bizottsá -
gá nak tag ja, 1980-tól a bu da pes ti párt bi zott ság ve ze tő je. 1984 vé gé től a mi nisz ter ta nács el nök-
he lyet te se, a Tu do mány po li ti kai Bi zott ság és az ál la mi és Kos suth-díj Bi zott ság az el nö ke. 1986-
tól az or szá gos Terv hi va tal el nö ke. 1987–1989 kö zött a Kör nye zet vé del mi és víz gaz dál ko dá si
mi nisz té rium ve ze tő je.

Kun Vilmos (Tarelkin), Olsavszky Éva (Brandahlisztova). Tarelkin halála, 1981 



hogy a me mó riám rom lott vol na ennyit, in kább ar ra gon do lok, hogy ez lé nyeg te -
len nek tűnt az iga zi tör té né sek hez ké pest.

A négy év alatt ter mé sze te sen sok fé le csa ta zaj lott. pél dául az úgy ne ve zett – jobb
szót nem tu dok rá – má so dik vo nal, amely hez még je len tős szí né szek tar toz tak,
úgy érez te, hogy ha annyi konflik tus van kö zöt tünk és a nagy bö lé nyek kö zött, ak -
kor ér de mes átáll ni a mi ol da lunk ra, így ha ők kiütik a bö lé nye ket, a he lyük be lép -
het nek. hi he tet le nül iz gal mas moz gá sok vol tak, ame lyek ben na gyon ne héz volt a
szak mai igaz ság ol da lán ma rad ni, és nem azt tá mo gat ni, aki így fe lénk hú zott. vé -
gig meg kel lett őriz nünk a kí ván csi sá gun kat, s, azt hi szem, ez si ke rült.
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Székely László díszlete a Tarelkin halálához (1981)



HogyanfogadtákaNemzetiSzínházszínészei,hogytöbbemberthoztakSzolnok-
rólésKaposvárról?

nem hoz tunk olyan so kat, de a ré giek mégis úgy él ték meg. na gyon fur csa szín -
ház volt. At tól, hogy a két je len tős mű vész mel lett ket tős ha ta lom, két stáb ala kult
ki, a tár su lat mo rá li san ero dá ló dott. Rossz hie rar chi kus vi szo nyok és ál la po tok ala -
kul tak ki, ez tö ké le te sen el len té tes egy szel le mé ben friss és moz gé kony szín há zi lé -
te zés nek. Csak presz tízs, presz tízs, presz tízs szin te min den ben, s köz ben el ve szett
a lé nyeg. Te hát nem csak szán dé kon múlt a dol gok ilye tén ala ku lá sa.

Azthogyanfogadtaatársulat,hogylétrejönazönállóKatonaJózsefSzínház?
ez is bor zasz tóan ér de kes, de azt hi szem, ez zel kap cso lat ban kro no ló giai lag szá -

mos té ve dés van, és ez nyil ván va lóan a visszaem lé ke zé sek hiá nyos sá gá ra ve zet he -
tő vissza. Szó val, volt az a bi zo nyos párt be li csa tá ro zás, amit va dász Ilo na21 és ma -
ró thy lász ló nyert meg. Az tán jöt tek a hí rek, hogy új ve ze tés lesz. vá mos lász ló
sze mé lye egé szen nyil ván va ló volt. vá mos nem volt ta ná runk, de na gyon be csül tük,
vi szont sti lá ri san tel je sen kü lön böz tünk, esz té ti kai lag na gyon nagy tá vol ság volt
köz tünk. Ő sze re tett ben nün ket és kö zöl te, hogy igényt tart ránk. Te hát a jog foly -
to nos sá gunk nem szűnt vol na meg. De ko no kok vol tunk, és ezt jól tet tük. Ab ban
az idő szak ban az el vek mel let ti kiál lás nak ered mé nyei le het tek, ez most nem mond -
ha tó el. ennyit rom lott a vi lág!

va ló szí nű leg a po li ti ka egy részt érez te a vál to zá so kat, más részt, ahol na gyon erős
volt az el lenál lás vagy te het sé gek is mu tat koz tak, ott, ha na gyon ke mény volt a csata,
vissza vo nul tak. Te hát ak kor mi kö zöl tük, hogy nem ma ra dunk ott. ez rosszul esett
vá mos nak, mi pe dig nem tud tuk, hogy mi lesz a kö vet ke ző lé pés, mi ből fo gunk
megél ni. Szü le tett egy fur csa át me ne ti áb ránd: azt ter vez tük, hogy zsám bé ki elég
nagy la ká sá ban szí ni is ko lát in dí tunk, és majd csak megélünk va la hogy, az tán a sors
majd el dön ti, mi lesz.

Te hát nem tet tek ki min ket, ha nem mi mond tuk ki, hogy el me gyünk, és er re jött
a zűr za var. Tu laj don kép pen za var ban vol tak, mert a dön té sünk kri ti kai és nem zet -
kö zi fo gad ta tá sa erős volt. va la mi meg moz dult, ami vel az il le té ke sek ne he zen tud -
tak el szá mol ni. Ők ezt csönd ben akar ták le bo nyo lí ta ni. nem si ke rült.

pozs gay an nak ide jén – ta lán ak ko ri ban, ami kor mar ton end re in vi tált a nem ze -
ti be – be hí vott és fel ve tet te: mi len ne, ha a Ka to na Jó zsef Szín ház ra, ami nek ak kor
zaj lott az átépí té se, ki dol goz nék egy kon cep ció ter vet. Az el ső fel té te lem az volt,
hogy ter mé sze te sen csak zsám bé ki val. ezt a ter vet meg is csi nál tuk, ami va ló szí nű -
leg ott le he tett pozs ga y nál, aki föl hí vott egy éj sza ka, ami kor mi épp a szí ni is ko lát
ter vez tük. Azt kér dez te, mit szól nék ah hoz, ha most elő ven nénk azt a ter vet, és le -
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21 va dász Ilo na (1919–2001): ren de ző. 1945-től a nem ze ti Szín ház tag ja. A ma gyar Rá dió ál lan dó
ren de ző je.



vá laszt va a nem ze ti Szín ház ról, a Ka to ná ból len ne ne künk ön ál ló szín há zunk vagy
a vár szín ház épü le té ben jö het ne lét re az új szín ház. mi a Ka to na épü le tét már is -
mer tük és jobb hely nek tar tot tuk, el fo gad tuk az aján la tot.

A kér dé se azon ban ar ra vo nat ko zott, hogy ho gyan fo gad ta ezt a tár su lat. Ami -
kor a vál to zás, a párt fe gyel mi meg a fe nye ge tés volt, ak kor ter mé sze te sen min den -
ki össze rán dult, s ki er re, ki ar ra, ki en nek druk kolt, ki an nak.

Döb be ne te sen jó az az utol só pozs ga y- le vél, amely ben egy szer csak uta sít. er re
sem em lé kez tem, pe dig re mek le vél. en nek kö vet kez té ben tu laj don kép pen 24 óra
alatt lét re jött a Ka to na. mi pe dig el kezd tünk gon dol koz ni, ne ve ket fel vá zol ni, hogy
ho gyan le het egy szín há zat lét re hoz ni, ki ket ké rünk fel. és fan tasz ti kus volt, hogy
a két iga zi eta lon, Gob bi és ma jor is tár sult hoz zánk, de ugyanígy má thé er zsi, Gel -
ley Kor nél, hor váth Jós ka és a ná luk fiata labb Sin kó la ci. Te hát tu laj don kép pen a
nagy szü lők gár dá ja, de ab szo lút társ ként. pe dig ér zel mi leg Gob bi nak vagy ma jor -
nak a nem ze ti Szín ház el ha gyá sa döb be ne tes do log le he tett. ne kik ez iga zi sza kí -
tás volt. vi szont az apák ge ne rá ció ja tá vol ma radt. Igaz, nem is igen kap tak aján la -
tot tő lünk. A Ka to na Jó zsef Szín ház ban ek kor min den sze rep kör re fan tasz ti kus
em be rek gyűl tek össze. még kor ban is re me kül ta gol tan jött lét re a tár su lat.

A mi nem ze tis man dá tu munk meg szün te té se csak ki shír volt, de az új szín ház
lét re jöt te min den kit gon dol ko dás ra kész te tett. és jött a Ka to na el ső be mu ta tó ja,
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Szirtes Ági (Vilma), Csomós Mari (Róza). Boldogtalanok, 1982



A manó,22 az tán a töb bi, és az a na gyon erős mun ka, ami vel mindezt lét re tud tuk
hoz ni. A Ka to na felál lá sa kor Aczél el ső sor ban zsám bé ki sze mé lyét ki fo gá sol ta, én
po li ti kai lag meg bíz ha tóbb nak tűn tem, így ve le kap cso lat ban még több kört kel lett
fut ni, amely ben Gob bi, mint nagy anyó a nagy szá jú sá gá val és a nyer ses sé gé vel oda -
csa pott: tes sék tisz ta la po kat ad ni a szín ház lét re jöt té hez. An nak, ahogy ő Aczél lal
per le ke dett, sú lya volt.

és az tán a tör té net dra ma ti kus for du la ta, amit felidéz a ma ga írá sa és összegyűj -
tött anya ga is: fel hí vás, hogy hoz zam lét re a Ka to nát, majd ami kor a szer ző dé sek meg -
 köt tet tek, ki de rült, hogy nincs meg az ala pí tó le vél. újabb for du lat: előt te egy héttel
szűnt meg pozs gay mi nisz te ri po zí ció ja, de a sze mély ze ti sé nél le volt té ve az alapító -
le vél, amit pozs gay még a hi va ta li ide jé nek le jár ta előtt írt alá. így az a jo gi ki fo gás,
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22 zsám bé ki Gá bor: Amanó, 1982. ok tó ber 15.

Balkay Géza (Troilus) és Csomós Mari (Cressida). Troilus és Cressida, 1980



ami vel Aczél in ten ciói nak meg fe le lően a szak szer ve zet és a párt il le té ke sei pró bál -
ták el le he tet le ní te ni a szín ház meg nyi tá sát, nem áll ta meg a he lyét. Sze ren csé re
a vI I. ke rü le ti párt bi zott ság gal el len tét ben az v. ke rü le ti ki fe je zet ten tá mo ga tó volt.

A felújí tott szín há zat egyéb ként még az elő ző év ben, 1981-ben mi, mint nem ze -
ti sek nyi tot tuk meg zsám bé ki Jó kai-ren de zé sé vel (Tháliaszekerén), én meg 1982-
ben ott vit tem szín re Füst milán Boldogtalanokját. Az átépí tés el le né re na gyon
rosszul megépí tett épü let volt. Be men tünk és az zal szem be sül tünk, hogy pél dául a
szín pad és a né ző tér kö zött nincs össze köt te tés, már pe dig ez alap ve tés egy szín -
ház épí té sé nél, mert ha, mond juk, lent van az ügye le tes or vos, és egy szí nész rosszul
lesz, ak kor kap cso lat kell hogy le gyen kö zöt tük. ehe lyett itt a pin cé be kel lett le men -
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Csomós Mari és Székely Gábor az Ahogy tetszik próbáján, 1983 



ni, ott le he tett zsi li pel ni és a vé cék mel lől fel jön ni a bü fé ből. A – ter mé sze te sen gyö -
nyö rűen kiala kí tott – pro to koll szo bá nál ki vá gat tunk egy aj tót, és azon ke resz tül le -
he tett köz le ked ni. Az tán egé szen szűk por tál ja volt a szín ház nak. el ső dol gunk az
volt, hogy ezt le sze det tük, és egy sa já tos, ki tű nő tér jött lét re. A né ző ket és a szín -
pa dot már nem vá lasz tot ta el sem mi. A szín pa di szin ten nem ala kí tot tak ki vé cét a
szí né szek nek. Az iro dánk egy négy négy zet mé te res ta ka rí tó szer tár volt.

hét év be zá rás után ne héz volt a kö zön sé get vissza szok tat ni a szín ház ba, a ta xi -
sok nem tud ták, hol van, ki vit ték a kö zön sé get a Jó zsef At ti la Szín ház ba. A Ka to na
előtt megáll ni sem le he tett, mert ott volt az alul já ró, te hát a front ját csak gya lo go -
san le he tett lát ni. De min dent ki ta lál tunk, hogy fel hív juk ma gunk ra a fi gyel met:
szó ró la po kat ra gasz tot tuk, egy nagy tár su la ti tab lót rak tunk a ki ra kat ba, ahogy va -
la mi kor a har min cas évek nem ze ti Szín há zá ban is lát ha tó volt.

Két év után lett jó a lá to ga tott sá gunk. még azt is megen ged tük ma gunk nak, hogy
egy előadást, ami ugyan kö zön ség si ker volt, de sze rin tünk ke vés bé si ke rült, né hány
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Udvaros Dorottya (Rosalinda). Ahogy tetszik, 1983



előadás után le ve gyük mű sor ról. Sza ba dok vol tunk. ezt nem nosz tal giá zás ként mon -
dom, de a je len ka taszt ro fá lis szín há zi kö rül mé nyei kö zött, ez pa ra di cso mi ál la pot volt.

A rend szer vál tás előtt hit tünk ab ban, hogy a kö zön ség moz gó sít ha tó, ta nít ha tó,
hogy kö zö sen, együtt ta nul hat juk a szín há zat, a vi lá got. Az tán rá kel lett  jön nünk,
hogy rossz a diag nó zis, mert a több ség ke vés bé nyi tott a jó ra, és nyi tot tabb rossz
hí vó sza vak ra. Ke ser ves felis me rés volt.

Azt sem fe lej tem el, ami kor a Ka to ná ban meg je lent – igaz ga tó ként ne kem kel lett
fo gad ni – egy po li ti kai meg bí zott a Belügy mi nisz té rium ból, aki nek a felada ta szín há -
zunk „pat ro ná lá sa” volt. A fiata lem ber nek nem tu dom a ne vét. Be mu tat ko zás után a
be szél ge tést egy egy szer re ke ser ves és mu lat sá gos val lo más sal kezd te. hogy ő a ze -
ne mű vé sze ti Aka dé mián vég zett fu vo la sza kon, de nem volt la ká sa, gye re ke szü le tett,
s mint fu vo li sta nem tu dott megél ni. Könnyek kö zött, hosszan me sél te, ho gyan ke -
rült a Bm-be. hogy ez trükk volt, vagy va ló ság – nem tu dom, de való  szí nű leg va ló ság.
Azt is kö zöl te, hogy ő sen kit nem fog bán ta ni és a Ka to ná ról csak jót fog je len te ni.
Szol no kon csak sej tet tük, hogy a bü fé ben kik azok, akik kí vül ről jöt tek be és je len te -
nek. ez vi szont már a rend szer vál tás be ve ze té se volt. Fur csa világ ban él tünk.
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Papp Vera és Székely Gábor a Boldogtalanok tévéváltozatának próbáján, 1984



3. 1982–1989
Ka to na Jó zsef Szín ház

DU RÓ GYÔ ZÔ

BUL GA KOV ME NE KÜ LÉ SÉ NEK
FI LO LÓ GI AI PROB LÉ MÁI1

A Katona József Színház 1984. április 30-án mutatta be m. A. Bulgakov Menekülés
című drámáját Székely Gábor rendezésében. mint a produkció dramaturgja a próbák
előkészítésének kezdetén a szokásosnál könnyebbnek véltem föladatomat: a darab
lenyűgözően megkomponált és színpadszerű, hernádi lászló fordítása pedig eleven
és lendületes. A cselekmény világosan áttekinthető, a szituációk tisztán értelmez-
hetők. A szöveg alig igényel beavatkozást, csupán egy-két mondatos belső húzásokra
kerül majd sor. mennyivel kevesebb munkára lesz szükség, mint például egy Sha-
kespeare-mű megfejtésénél, amikor olyan sokat lapozgatjuk az Arden-féle kritikai
kiadást, vagy böngésszük a Quarterly évfolyamait.

Aztán minél jobban elmélyedtünk a darab világában, annál inkább szaporodtak
példányunkban a kérdőjelek. Kiderült, hogy a „nyolc álomban” kifejtett történet
minden helyzetét lebegővé, többértelművé teszi a szubjektív írói láttatás, a nyers
realitást föloldó álomszerűség, a szövegben pedig hemzsegnek a jelzett vagy jelö-
letlen idézetek és utalások. Az első négy szín cselekménye kibogozhatatlan a kor
történelmi, sőt hadműveleti viszonyainak s a helyszín topográfiai jellegzetességeinek
beható ismerete nélkül. A második négy kép szintén nehezen értelmezhető kortör-
téneti tanulmányok híján. minden jelenet stílusa más és más, s az egész mű drama-
turgiája sajátosan „filmes” jegyeket mutat.

végül is a próbafolyamat elindulásáig hosszas elemzés és búvárkodás következett,
melynek során olyan adatok kerültek napvilágra, amelyeket – úgy vélem – érdemes
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1 megjelent „ezek az emberek álmaimban születtek...” címmel a Színház 1985. 2. számában (29–
35.) A tanulmányt e kötet számára szerkesztőként nánay István látta el lábjegyzetekkel.

3. 1982–1989
Ka to na Jó zsef Szín ház
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FI LO LÓ GI AI PROB LÉ MÁI1



közreadni, mert egyrészt önmagukban is érdekesek, másrészt megkönnyíthetik
mindazok munkáját, akik a továbbiakban foglalkoznak a darabbal. hiszen Bulgakov
drámáiból eddig még nem készült kritikai kiadás, s a színműveit tartalmazó orosz
nyelvű kötetek jegyzetapparátusa meglehetősen szegényes.

A MÛ KE LET KE ZÉ SE
mint m. Csudakova,2 szovjet irodalomtörténész M.A.Bulgakovarchívumacímű részletes
tanulmányából (A lenin Könyvtár Kézirattárának Közleményei, 37. szám, moszkva,
Knyiga, 1976.) kiderül, a darab eredeti gépelt kézirata 1926–1928-at tünteti föl a Mene-
külésszületésének dátumaként. Az első hivatalos adat róla 1927 áprilisából származik:
az író ekkor kötött megállapodást a moszkvai művész Színházzal a Szerafimalovagja
című dráma megírására. A cím másik változata Asajáttársadalmirétegükbőlkiszakadt
emberekvolt. (Bulgakov vállalta, hogy 1927. augusztus 20-ig mindenképpen leadja a
darabot.) ekkorra tehát már körvonalazódott a dráma témája, s két főszereplője – Sze-
rafima és Golubkov – is alakot öltött. néhány hónappal később, 1927. június 14-én kelt
az a levél, amelyben egy „szóbeszédből hallott”, Perekopcímű darabról érdeklődtek
Bulgakovnál. ez valószínűleg ugyanannak a készülő műnek újabb munkacíme lehetett.

1928. március 1-jén Bulgakov már Meneküléscímmel kötött szerződést drámájára
a művész Színházzal. március 3-án egy cédulán ezt írta nővérének: „megígértem,
hogy hamarosan fölolvasom a Menekülést.” A darab ekkorra már csaknem teljesen
elkészülhetett. március 16-án az író két gépelt példányt leadott a művész Színháznak,
s ezzel kezdetét vette a mű – később tárgyalandó – kálváriája. mindössze ennyi, amit
a Menekülés keletkezéséről tényszerűen tudunk.

FOR RÁ SOK
Bulgakov második felesége, l. J. Belozerszkaja Azemlékezésmézecímű memoárjában
(Ardisz Kiadó, Ann Arbor, michigan, 1979.)3 J. A. Szlascsov A Krím1920-bancímű
emlékiratát jelöli meg aMeneküléslegfontosabb forrásaként. Szlascsov4 a polgárhá-
ború végén a Krím-félsziget hírhedetten kegyetlen hadműveleti parancsnoka volt.
A bukás után Konstantinápolyba emigrált, de aztán hazatért, és amnesztiában része-
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2 marietta omarovna Csudakova (1937–) irodalomtörténész, kritikus, a moszkvai Gorkij Irodalmi
Intézet munkatársa, számos európai és amerikai egyetem vendégprofesszora.

3 ljubov Jevgenyijevna Belozerszkaja (1895–1987) első férjével hosszabb időt töltött Konstantiná-
polyban, marseille-ben, párizsban és Berlinben. 1924 és 1932 között Bulgakov második felesége,
A MesterésMargarita margaritájának ihletője és modellje; több más művének létrejöttében is
fontos szerepe volt. ezt követően a NagySzovjetEnciklopédia szerkesztője volt, és számos újságnál
dolgozott. Idézett emlékiratának eredeti címe: Omjodvoszpominanyij.Angolul:MyLifewithMik-
hailBulgakov, 1983. 

4 Jakov Alekszandrovics Szlascsev-Krimszkij (1885–1929) a fehér csapatok tábornoka, a bolsevikok
ellen sokáig védte a krími területeket, de 1920-ban, amikor vereséget szenvedett, emigrált. egy
évvel később a szovjet hatalommal kötött alkunak köszönhetően hazatérhetett. Tisztázatlan körül-
mények között meggyilkolták. (A nevében szereplő ë-t korábban o-nak írták át, újabban e-nek.)



sült. Könyve „Részletek egy emlékezésből” alcímmel, D. Furmanov5 előszavával 1924-
ben jelent meg (állami Kiadó, moszkva–leningrád). A kitűnő stratéga húsz fejezetre
tagolt művében aprólékosan tárgyalja a fehér hadsereg visszavonulásának menetét,
és tüzetesen elemzi a végső széthullás okait. mindemellett természetesen bőséges
teret szentel saját szerepének mentegetésére. 

Bulgakov minden kétséget kizáróan fölhasználta ezt az emlékiratot az első négy
álom megalkotásához. Sőt – Belozerszkaja szerint – Szlascsov állításait egy részletes
térképen ellenőrizte, amelyen bejelölte a vörös és fehér csapatok hadmozdulatait.
ezenkívül alaposan tanulmányozta Aforradalomésapolgárháború–ahogyafehér-
gárdistákláttákcímű gyűjteményt (moszkva–leningrád, 1927.)6 is. v. obolenszkij,7
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5 Dmitrij Andrejevics Furmanov (1891–1926) író, az orosz-szovjet polgárháborúban a vörös had-
sereg komisszárja, politikai megbízottja volt.

6 Revolucijaigrazsdanszkajavojnavoposzanyijahbelogvargyejcev. I–v. Gaszudarsztvennoje Izda-
tyelsztvo.

7 vlagyimir Andrejevics obolenszkij (1869–1950) politikus, a szocialista forradalom ellenzője. Részt
vett a krími harcokban, 1920-ban emigrált.

Major Tamás (Fehér fôparancsnok), Cserhalmi György (Hludov). Menekülés, 1984



szovjet történész e kötetben megjelent, AKrímVrangelidejéncímű írásában idéz
az „örök Szó” című krími fehér lap 1920. október 22-i számából: „vrangel8 tábornok
bejelentése után a kétség minden férge, már akiben megvolt, el kell hogy oszoljon.”
ez a mondat az újságból csaknem szó szerint átkerült a Menekülésnegyedik álmába.
Az itt kissé egyszerűsítő magyar fordításban így hangzik ez a Főparancsnokra vonat-
kozó szöveg: „Az arcán tükröződő jókedv láttán minden kétségünk eloszlik.” (Az
eredetiben: „Az arcán tükröződő jókedv láttán a kétség minden férge el kell hogy
oszoljon.”)

A darab második felének legfontosabb forrása nem írott mű, hanem szóbeli elbe-
szélés volt. Bulgakov soha nem járt külföldön, tehát személyes élményeire nem
támaszkodhatott. második felesége viszont épp a fehér emigráció éveiben töltött
néhány hónapot Konstantinápolyban, s bőségesen mesélt férjének hat-hét évvel
azelőtti, ottani benyomásairól. Szavai nyomán olyan érzékletes kép alakult ki Bul-
gakovban az Antant-megszállás alatt álló, soknemzetiségű, nyüzsgő városról, hogy
könnyűszerrel meg tudta teremteni annak hiteles atmoszféráját az ötödik, hatodik
és nyolcadik képben. Belozerszkaja annak idején – Bulgakov unszolása ellenére –
nem írta le törökországi élményeit. évtizedek múlva azonban pótolta egykori mulasz-
tását, és Idegenküszöböncímmel papírra vetette emlékezéseit. munkája alcíméül
azt a műfajmegjelölést választotta, amelyet Bulgakov még címnek javasolt: „egy
emigránsnő följegyzései.” Belozerszkajának e műve kéziratban hozzáférhető.9 ma
már kideríthetetlen, hogy hajdani tapasztalatainak utólagos lejegyzésekor mennyire
igazodott azokhoz a részletekhez, amelyeket élménybeszámolójából Bulgakov kira-
gadott, s teremtő fantáziájával földúsítva megörökített. mindenesetre megdöbbentő,
hogy észrevételeire, megállapításaira mennyire rímelnek a Menekülésben föllelhető
mozzanatok.
Azemlékezésmézecímű kötetében Belozerszkaja azt is elárulja, hogy a svábbo-

gárfuttatás motívumát Arkagyij Avercsenko,10 orosz szatirikus író művéből merítette
Bulgakov. Avercsenko Egyegyügyűemberföljegyzéseicímű karcolatgyűjteménye
1921-ben jelent meg Konstantinápolyban, az új Szatirikon Kiadónál. Autentikus for-
rásnak tekinthető tehát, különösen a hely szellemének, hangulatának és az orosz
emigránsok hétköznapjainak, hányattatásainak megörökítése révén. még akkor is,
ha a könyvben két ízben szóba kerülő svábbogárfuttatás minden bizonnyal Aver-
csenko képzeletének szüleménye.
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8 pjotr nyi ko le je vics vran gel bá ró (1878–1928) a pol gár há bo rú ban az el len for ra dal mi fe hér had -
se reg fő pa rancs no ka, a vö rö sök győ zel me utá ni emig rá ció já ban az orosz mo nar chi kus rend
visszaál lí tá sáért dol go zott. Ka to nai pá lya fu tá sát két kö te tes em lék ira tá ban rög zí tet te: Zapiszki.
pá rizs, povSz, 1929.

9 lju bov Jev ge nyi jev na Be lo zersz ka ja: U csu zso go po ro ga. In Boszpominanyija.moszk va, hu dozsszt -
ven na ja li te ra tu ra, 1989.

10 Ar ka gyij Ti mo fe je vics Aver csen ko (1881–1925) sza ti ri kus író, szín ház kri ti kus. 1922-ben emig -
rált, prá gá ban halt meg. A hi vat ko zott mű: Egyegyügyűemberföljegyzései(ZapiszkiProsztodus-
novo. Kons tan ti ná poly, no vüj Sza ti ri kon, 1921).



említett tanulmányában Csudakova arra is rámutat, hogy Korzuhin dollármono-
lógja valentyin Katajev Agyőzedelmesrézpénzcímű, 1923-ban írt karcolatán alapul.
ezt két körülmény támasztja alá. egyrészt a dollármonológ megbontja a hetedik
álom dramaturgiai egységét, konzekvenciák nélkül kiemelhető és elhagyható. Ugyan-
olyan magánszám tehát, mint amilyen Katajev írásában szerepel. másrészt a Katajev11

művét tartalmazó kötet (SirHenryésazördög, írók Könyvkiadója, Berlin, 1923.)
ott állt Bulgakov könyvespolcán. A teljes bizonyosság végett – rövidségére való tekin-
tettel – idézzük az egész Katajev-opuszt (Kovács léna fordításában):

„egyszer csak csodálatos karcolatot kanyarít a dollárról. ez a legsikeresebb száma.
– Fiatalember, fiatalember! (ezt nekem mondja. egészen úgy, mintha ő lenne a

győzedelmes rézpénz kibocsátója.) Ah, fiatalember! Tudja-e, mi az a dollár?
– nem, ezt a drága nénikét nincs szerencsém ismerni. mi az, hogy dollár? Soha

életemben nem találkoztam vele.
– hát ez az! A dollár – az, bátyuska, minden! én leborulok a dollár előtt. Szerelmes

vagyok a dollárba. öt dollár – az egy fontsterling. nahát! ez az emberi létezéshez
való jog mértékegysége. Tudja-e, hogyan élnek az emberek Amerikában? hotel. millió
emelet. Szállodai szobák. minden szobában három csap. Az egyikből forró víz folyik,
a másikból jeges víz, a harmadikból szobahőmérsékletű. minden ágy mellett éjjeli-
szekrény, és az éjjeliszekrényen… no, mit gondol, mi van az éjjeliszekrényen?

Tánctankönyv magántanuláshoz. 
megvetően fintorog. Amikor őfelségéről, a dollárról szónokol, viccelődésem ostoba,

gunyoros és nem helyénvaló.
– nem. Az éjjeliszekrényen, bátyuska, Bib-li-a van. mindegyiken. Bi-zony. Jegyezze

meg magának – Biblia. Aztán a lift leviszi magát a metró föld alatti állomására, öt
perccel később pedig ötven versztányival odébb, a város másik végén megint csak
lift szállítja a negyvenedik emeletre. úgy, hogy közben new yorkból nem lát semmit.
nahát, ezt hívják dollárnak, bá-tyus-ka. Ó, én leborulok előtte!”

Csudakova azt is megjegyzi, hogy a darab írása során Bulgakov nemcsak a dollárról,
hanem a mauserról is tervezett egy balladát. ezt nyilván Csarnota mondta volna el
a hatodik álomban, amikor ljuszka arra akarja kényszeríteni, hogy eladja a revolverét.
ez a monológ végül is nem készült el.

ALA KOK
A főszereplők közül Golubkov minden valószínűség szerint az író önarcképének
tekinthető. nevének betűiből összeállítható a „Bulgokov” szó, tehát a főszereplő
neve egyetlen magánhangzó eltéréssel a szerző nevének anagrammája. Továbbá épp-
úgy egy „híres idealista professzor fia”, mint Bulgakov, akinek édesapja a kijevi hit-
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11 va len tyin pet ro vics Ka ta jev (1897–1986) új ság író, ha di tu dó sí tó, író, szá mos szín da rab szer ző je
(pél dául Akörnégyszögesítése,AWerthertmármegírták), legis mer tebb re gé nye: Távolbanegy
fehérvitorla. A hi vat ko zott kö tet: SirHenryésazördög (SzerGenriicsort, Ber lin Knyi go iz da -
tyelszt vo pi sza tye lej, 1923.).



tudományi Akadémia tanára volt. Ugyanolyan „átkozott értelmiségi”, mint amilyen-
nek az író tartotta magát. első megszólalásával „a dolgozószoba zöld lámpaernyőjét”
idézi föl, s 1926-ban Bulgakov is ezt mondotta p. Sz. popovnak12: „Különös jelentőségű
számomra a lámpaernyő és a lámpa. Gyermekkori benyomásaimból maradt meg –
apámra emlékeztet, aki az asztalnál ült és írt.”

hludovot egyértelműen Szlascsov tábornokról mintázta Bulgakov, a Krím kímé-
letlen védőjéről, akit kortársai csak mint „az akasztót” és „a hóhért” emlegettek. ám
Bulgakov óvakodott a figura egyoldalú megragadásától: a pusztító fenevad álarca
mögött föl tudta mutatni a kétségbeesett és meghasonlott, sértett és sérült embert.
A Főparancsnok is történelmi személyiség vonásait viseli – maga vrangel báró testesül
meg benne. Különösen érzékletesen jelenik meg Szlascsov és vrangel – emlékirata-
ikból ismert – egymás elleni acsarkodása hludov és a Főparancsnok viszonyában.

Csarnota vezérőrnagy eredetijét már korántsem ilyen könnyű azonosítani. való-
színűleg több lovassági tábornok személyiségjegyei keverednek benne, de az is lehet,
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12 pa vel Szer ge je vics po pov (1892–1964) iro dal már, fi lo zófiatör té nész, esz té ta, Bul ga kov ba rát ja.

Bán János (Golubkov), Bodnár Erika (Korzuhina). Menekülés, 1984



hogy alakjának megteremtésekor Bulgakov saját fantáziájára támaszkodott. Csupán
annyi bizonyos, hogy az első álomban elmesélt kalandja (magányos menekülése egy
vörös rajtaütés után) – a darabban tőle független személyként említett – Kutyepov13

tábornokkal történt meg. De Brisard figurája is csak azért vezethető vissza mezer-
nyickij14 huszárezred-parancsnokra, mert mindössze egy huszárezred harcolt a Krím-
ben, s ennek vezetője – gyenge idegzetére hivatkozva – idő előtt otthagyta a szol-
gálatot, és tartalékba vonult. e tény költői átlényegítése lehet De Brisard fejsérülésből
eredő meghibbanása.

A darabban egyetlen nyíltan beszélő nevű szereplő van: a kémelhárítás vezetője,
Tyihij, azaz a „Csendes”. (Burkolt jelentés azonban több figura nevében is fölfedez-
hető, így Golubkov nevében a ’galamb’, Szerafimáéban a ’szeráf’, mahrovéban a ’meg-
rögzött’, Barabancsikováéban a ’kisdob’, illetve ’kisdobos’ – ez nyilván állapotosságára
utal –, Csarnotáéban a ’fekete’, Golovanéban a ’fej’ szó torzult alakja rejlik.) Bulgakov
többször teszi Tyihij nevét szójáték tárgyává a szerzői instrukciókban, például: „Csen-
des csendesen áll”, illetve „Csendes csendben van”. A figura eredetije, bizonyos Sarov,
a leggyűlöletesebben beállított személy Szlascsov emlékiratában. Sarov főként a
dzsankoji főhadiszállás területén fejtette ki könyörtelen tevékenységét, márpedig a
második álom vasútállomása – mind topográfiai elhelyezkedését, mind hadműveleti
szerepét tekintve – éppen Dzsankojjal azonosítható. mindazt a negatívumot, amelyet
Szlascsovnál olvasott Sarovról, Bulgakov mesterien szublimálta az „izzó tűvel” dol-
gozó hóhér alakjában. Golovan kozákkapitány figuráját az író feltehetően Kalinyin
kapitányról, Szlascsov egyik adjutánsáról mintázta, aki – az emlékirat tanúsága sze-
rint – egyszer éppen Sarov ellen védte meg a tábornok becsületét.

K. Rudnyickijnak15 a Meneküléselső kiadásához készített jegyzeteiből megtud-
hatjuk, hogy Afrikan személyében az akkori krími érsekről, venyiaminról rajzolt
cseppet sem hízelgő képet a szerző. Korzuhin alakját viszont második felesége gyak-
ran fölelevenített kalandjából vonta el Bulgakov. eszerint a minta v. p. Krimov,16 a
dúsgazdag, spekuláns, korrupt és élvhajhász pétervári szerkesztő volt (ne feledjük,
Korzuhin is szerkesztő!), akitől Belozerszkaja egyetlen éjszaka egy vagyont nyert
el kilencesen. állítólag még Antoine Griscsenko, a lakáj is Krimov szolgájának, egy
Klimenko nevű kiszolgált katonának a vonásait „örökölte”17.
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13 Alek szandr pav lo vics Ku tye pov (1882–1930). A fe hér csa pa tok egyik ve ze tő je, aki a vég ső ve re -
sé gük után emig rált, s a Szov jetunió el len szer vez ke dő orosz össz ka to nai Szö vet ség élén állt.
1930-ban szov jet ügy nö kök el fog ták, s gya nús kö rül mé nyek kö zött hunyt el.

14 msztyisz lav vla gyi mi ro vics me zer nyi ckij (1895–1937) lo vas sá gi tiszt ként vé gig har col ta az I. vi -
lág há bo rút és a pol gár há bo rút. 1920-ban emig rált, de egy év vel ké sőbb ha za tért, 1937-ben a
szov jet ha tó sá gok ko holt vá dak alap ján el fog ták és ki vé gez ték.

15 Konsz tyan tin la za re vics Rud nyi ckij (1920–1988) kri ti kus, esz té ta, me jer hold- ku ta tó.
16 vla gyi mir pi me no vics Kri mov (1979–1968) üz le tem ber és szer kesz tő. Szent pé ter vá ron 1913-tól

ad ta ki a Fővárosésvidék–Azéletszépsége cí mű két he ti exk lu zív ma ga zin ját, amely ből 1917-
ig, a lap meg szű né séig ki lenc ven szám je lent meg. 1921 után emig rált.

17 Sa rov, Ka li nyin, ve nyi a min és Kli mov ki lé tét nem si ke rült pon to sí ta ni.



MO TÍ VU MOK
AMenekülést a szovjet irodalomtörténészek többsége, például vera Szmirnova (Köny-
vekéssorsok, moszkva, 1968.)18 A Turbincsaládnapjaiegyenes folytatásának tartja.
mások, többek közt Csudakova és Belozerszkaja szerint a két darab csupán annyiban
tartozik össze, hogy ugyanannak a témának két szélső pontját ábrázolják: ATurbin
családnapjaia fehér mozgalom kezdetét, kibontakozását, aMenekülés pedig a végét,
az összeomlást. Belozerszkaja megjegyzi, hogy Bulgakov sohasem tekintette össze-
tartozónak e két művét, bár aMenekülést azoknak a színészeknek ajánlotta, akik A
Turbincsaládnapjait sikerre vitték. Golubkov mégis mintha a Turbin család egyik
tagja lenne: Turbinéknál is professzor volt a néhai apa, s – különösen a darab előz-
ményében, Afehérgárdacímű regényben – lakásuk hangulatát meghatározzák a
lámpák és lámpaernyők. Csarnota ugyanolyan rajongással beszél az ötödik álomban
Kijevről (Bulgakov szülővárosáról), ahogyan a város Alekszej Turbin regénybeli álmá-
ban megjelenik.

Csudakova fölhívja rá a figyelmet, hogy a Menekülésnéhány motívuma Bulgakov
korábbi novelláiban is fölbukkan. Az akasztó tábornok alakja, akihez áldozatai vissza-
járnak, megtalálható a Vöröskoronacímű, 1922-ben írt elbeszélésben: „Tábornok úr
[…] vagy tán ön sincs egyedül éjszakánként? Ki tudja, nem jár-e önhöz az a sáros,
kormos arcú alak a bergyanszki lámpavasról? ha igen, akkor igazságosan szenvedünk.
én küldtem oda Kolját, hogy segítsen önnek akasztani, de akasztani mégis ön akasz-
tott. Szóbeli utasítással, mely nem szerepelt a napiparancsban.” (Sándor lászló for-
dítása.) Aharmadikáravirradóéjjelcímű, ugyancsak 1922-es töredék főhőse, Baka-
lejnyikov doktor ugyanúgy elszakad otthonától, és tehetetlen szemlélőjévé válik egy
gyilkosságnak, mint Golubkov. Az 1926-ban született, Énöltemcímű elbeszélésben
pedig egy kegyetlen, lelki beteg ezredes és egy vele vakmerően szembeszegülő asszony
összecsapása mintha már hludov és Szerafima első találkozását előlegezné meg.19

EGY HÁ ZI ÉS BIB LIAI IDÉ ZE TEK
A darabban több vallási jellegű idézet található. ezek egyrészt a pravoszláv liturgiából
vett részletek, amelyekkel az író az első álom helyszínét, a kolostori templomot és
szereplőit, az érseket és a szerzeteseket kívánta hitelesíteni. A darab elején a kaza-
matából fölhangzó ének – „Szent nyikolaj atyánk, könyörögj érettünk...” – gyakran
hallható az orosz templomok kórusaitól. mint ahogy valóságos Afrikan áldáskérő
fohásza – „Tekints le ránk a mennyekből, istenünk, és továbbra is óvd meg a szőlőtőt,
melyet szent jobboddal ültettél!” – , és a szerzeteseknek az érseket köszöntő éneke
is, amely csak görögül hangozhat föl: „Isz pollá eti deszpota!”. ez hivatalos üdvözlő
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18 vera vasziljevna Szmirnova (1898–1977) irodalomtörténész, esztéta. Az utalás a Szovjetszkij
piszatyelj kiadónál Knyigiiszugybü:sztatiivoszpominanyija eredeti címmel megjelent tanul-
mánykötetére vonatkozik. 

19 Az írások magyarul: mihail Bulgakov: Acéltorok. elbeszélések, tárcák és karcolatok. Budapest,
európa Könyvkiadó, 2007.



formula, amelynek jelentése nem „hála néked, urunk…”, mint azt a dráma magyar
fordítása megadja, hanem „Sokáig élj, hatalmas úr!” vagy „Sokáig éljen szentséged!”.

másrészt a fehérek kiűzetése a Krímből két bibliai képet asszociált Bulgakovban:
egy ószövetségit, a zsidók kivonulását egyiptomból, és egy újszövetségit, az apoka-
lipszist. ezekre vonatkoznak azok az idézetek, amelyek közül az elsőt az álruhás
Afrikan érsek mondja az első álomban, a vörösök távozása után: „nemhiába mondja
az írás: jelet viselnek kezükön, arcukon…” Afrikan itt a Jelenések könyvének 13. feje-
zetében szereplő, az egyház ellen támadó „szárazföldi vadállathoz” hasonlítja a szov-
jethatalmat. A vadállat ugyanis „elrendelte, hogy mindenkinek… jelöljék meg a jobb
karját vagy a homlokát” (16–17. vers). A vöröskatonák pedig ötágú csillagot viseltek
a karjukon és a homlokukon. A második álomban Szerafima fölindultan hludov arcá-
ba vágja: „vadállat!” e megállapítást Krapilin később tágítja bibliai értelművé: „Ahogy
a könyvekben meg van írva.” Krapilin itt valószínűleg a Jelenésekkönyve13. fejeze-
tének másik, úgynevezett „tengeri vadállatára” gondol. A „tengeri vadállat” tudniillik
két dologban is hasonlít hludovhoz: mindenek fölött hatalommal rendelkezik, ugyan-
akkor súlyos beteg. ehhez a bibliai szörnyeteghez társítja aztán Krapilin a dögevő
sakált hludov jellemzésekor.

Az ószövetségi idézetek a negyedik álomban fordulnak elő, és mózes második
könyvéből, az exodusból valók. először Afrikan hasonlítja a fehérek evakuálását a
zsidók kivonulásához: „Izrael fiai elindultak Ramszeszből Szukkot felé, a gyalogos
férfiak – családjukat nem számítva – mintegy hatszázezren. Tömérdek összeverődött
népség is ment velük...” (12. fejezet, 37–38. vers) majd hludov idéz két verset (for-
dított sorrendben) mózes győzelmi énekéből (15. fejezet):

„De te kifújtad leheletedet,
s a tenger elborította őket.
úgy merültek el, mint az ólom,
a hatalmas hullámokban.” (10. vers)

Illetve:

„…üldözőbe veszem, utolérem őket,
szétosztom a zsákmányt, s lelkem kielégül.
Kivonom kardomat,
s kezem elpusztítja őket.” (9. vers)

(Az utóbbi szavakat mózes a zsidókat üldöző ellenség szájába adja. valamennyi rész-
letet a római katolikus Szentírás legújabb magyar fordításából idéztem, mivel ez az
eredeti héber és görög szövegekből készült, így ez áll a legközelebb a Bulgakov által
használt orosz Bibliához.)
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egy idézetet azonban nem lehet azonosítani. A negyedik álomban hludov azt
mondja a Főparancsnoknak: „és a szüntelen harcokban örökkön ömlik a vér, miként
a víz…” ennek a passzusnak semmilyen konkordancia segítségével sem sikerült a
nyomára akadni. végül kiderült, hogy ebben az esetben álidézetről van szó. Bizo-
nyítja ezt, hogy orosz szövege mesterkélten régies nyelvű, páros rímű, kétsoros
versezet, amelynek ritmusa megegyezik a sebesült De Brisard által a második és
a negyedik álomban énekelt, „Szép grófnő…” kezdetű dal ritmusával. Bulgakov
ezzel bizonyára azt akarta elérni, hogy hludov Biblia-citálása itt ne keserűséget és
vádat fejezzen ki, mint Afrikannal szemben, amikor eredeti szövegeket idéz. Inkább
gúnyos és kihívó legyen a viselkedése: saját – De Brisard nótájára fabrikált – „bibliai”
soraival akarja kifejezetten földühíteni a Főparancsnokot, aki erre válaszul „pojá-
cának” nevezheti őt.

TO VÁB BI IDÉ ZET ELV ÉS UTA LÁ SOK
A darab címe a mű mottójára utal. ez a háromsoros részlet v. A. zsukovszkij,20 korai
orosz romantikus költő Adalnokazoroszharcosoktáborábancímű, a napóleoni
háborúk világát idéző verséből való:

„Szép, nyugodt rév az öröklét,
ez mindünk végső célja.
pihenj, utad ha véget ért.”

Az eredeti részlet utolsó sorának végén a „beg” szó áll, amelynek ’futás, menekülés’
a jelentése. A sort tehát szerencsésebb így fordítani: „pihenj, ha véget ért menekü-
lésed.” így nyilvánvalóvá válik a mottó és a cím összefüggése.

A második és negyedik álomban a fejsebet kapott De Brisard Csajkovszkij Pikk
dámacímű operájából Tomszkij gróf balladájának (I. fölvonás, I. kép, 5. jelenet) egy
részletét énekli, amely Róna Frigyes fordításában így hangzik:

„Szép grófnő, ha egyetlen éje enyém,
Az áhított, nagy titkot felfedem én…”

ezt ismétli meg Csarnota a hetedik álom kártyacsatájában, majd újabb két sorral
toldja meg. Itt már Róna Frigyes fordítása kissé eltávolodik az eredeti szövegtől, így
hernádi lászlóét kellett énekelhetővé igazítanunk:

„Ó, készülj a végső csapásra,
mert három, csak három a kártya!”
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20 vaszilij Andrejevics zsukovszkij (1783–1852) költő, műfordító, az orosz romantikus költészet
első kiemelkedő alakja, I. Sándor cár nevelője.



A negyedik álomban hludov álbibliai idézetére a földühödött Főparancsnok földhöz
vág egy széket, mire hludov gúnyosan megjegyzi: „hős nagy Sándor, minek kell a
székeket összetörni?” ez szinte szó szerinti utalás Gogol Arevizorcímű komédiájának
első jelenetére, amelyben a polgármester fölhívja luka lukics, a tanfelügyelő figyel-
mét a vérmes természetű történelemtanárra, aki székeket vagdos a földhöz, amikor
nagy Sándor tetteit oktatja: „én tudom, hogy nagy Sándor hős volt, de azért nem
kell összetörni a széket!” (mészöly Dezső és mészöly pál fordítása.)

Az ötödik álomban az egyik svábbogarat „nebőgjgyerek!”-nek hívják. e név min-
den orosznak lermontov ismert költeménye, ADémonegyik sorát juttatja eszébe:
„ne sírj, gyermek, ne sírj hiába!” (I. rész, 15. szakasz – Radó György fordítása.) Külö-
nösen azért, mert A. G. Rubinstein 1871-ben írt hasoncímű operájában így kezdődik
a Démon egyik híres áriája.
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Cserhalmi György (Hludov), Bodnár Erika (Korzuhina). Menekülés, 1984 



A hetedik álomban, a kártyacsata végén Korzuhin visszaköveteli elveszített pénzét,
mire Csarnota így felel neki: „Te tréfálsz – kiáltott az álnok fenevad!” ez a sor egy
Krilov-mese, Afarkasésadarurészlete. A szituáció valóban asszociálhatja e tanme-
sét: a mohó Farkasnak torkán akad egy csont, amelyet a segítőkész Daru kihúz
onnan. ám köszönet és fizetség helyett a Farkas elkergeti megmentőjét, mondván,
örüljön, hogy nem harapta le a fejét. Csarnotáék utolsó értéküket, hludov medali-
onját is kockáztatják, hogy szórakoztassák Korzuhint, ő viszont nemcsak jogos nye-
reményüket vitatja el tőlük, hanem rendőrkézre is juttatná őket. Az idézett sor –
mándy Stefánia fordításában – így hangzik: „Tréfálsz talán? hálátlan! – így üvölt a
vad.” ezt megelőzően, a Korzuhin dollármonológjában lefestett, óceánt hasító „ször-
nyeteg” kísértetiesen hasonlít arra, ahogyan Ivan Bunyin21 leírja A SanFranciscó-i
úrcímű, 1915-ös novellájában az Atlantisz nevű óceánjárót.

Az utolsó álom végén hludov és Szerafima konstantinápolyi lakására „távolról
odahallatszik a harmonikaszó és a kórus éneke a svábbogárfuttatásról”. ny. A. nyek-
raszov22 KiélboldoganOroszországban?című poémájának híres, önmagában nép-
dallá vált részletét, a Kétnagybűnöstörténetét éneklik. Bulgakov hat sort idéz belőle,
először a második versszakot, majd az első versszak első két sorát, amelyek áprily
lajos fordításában így hangzanak:

„Tizenkét erdei, vad zsivány
S Kugyejar, a bandavezér
Keresztényt pusztított gonoszul
S patakozva hullt a vér.
[…]
Könyörögjünk és úgy mondjuk el
A csodás históriát…”

A dal főszereplője, a rablóvezér sokban rokonítható hludovval. Kugyejar atamán is
sokszoros gyilkos, s őt is „megöltek lelke kerülgeti”. ám egy napon „lelke legyőzi az
ösztöneit”, s attól kezdve „vezekelve jár, imádkozik”. lelkiismerete elől messzire
menekül, de végül ő is visszatér tettei színhelyére, akárcsak hludov.

Bulgakov minden művét átszövik a reminiszcenciák és belső idézetek. AMenekülés
eredeti szövegét olvasva az orosz irodalom ismerői további puskin-, lermontov-,
Gogol- és Jeszenyin-sorokra asszociálhatnak.
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21 Ivan Alekszejevics Bunyin (1870–1953) költő, író, műfordító, az első orosz irodalmi nobel-díjas.
A hivatkozott írás magyarul: Ivan Bunyin: ASanFranciscó-iúr.elbeszélések. Fordító: Gellért
György. Budapest, magyar helikon Kiadó, 1977.

22 nyikolaj Alekszejevics nyekraszov (1821–1871) puskin és lermontov mellett a harmadik a 19.
századi orosz költészet nagy triászában. Az általa évtizedekig szerkesztett Szovremennyik című
folyóirat kora irodalmi életének meghatározó orgánuma volt.



NE VEK, ADA TOK
Az első álomban Csarnota által többször is félelemmel emlegetett Bugyonnij23 az
első lovashadsereg legendás hírű parancsnoka volt. A vörös hadsereg csapatai a
Krímet annak a Frunzénak24 a vezényletével szabadították föl, akire hludov a máso-
dik álom elején hivatkozik. m. v. Rodzjanko25 – akinek ismeretségével az állomás-
főnök kérkedik – ismert nagybirtokos politikus volt. Az állami Duma elnökeként
egyetértett a polgári forradalommal, s annak 1917 februárjában bekövetkezett győ-
zelme után az állami Duma Ideiglenes Bizottságának vezetője lett. ezt a lépését a
monarchista szellemű fehér tisztek nem tudták neki megbocsátani. nevének emlí-
tésére tehát hludov valószínűleg elkomorul, ezért siet kijelenteni az állomásfőnök:
„De Rodzjankóval nem rokonszenvezem…”

Barbovics, Kutyepov, Fosztyikov és Kalinyin tábornokok, akikhez a második álom-
ban futárrepülőket indítanak, valóságos személyiségek, valamennyien szerepelnek
Szlascsov emlékiratában. még Afrikan érsek álnevének is történelmi csengése van:
egy mahrov26 nevű szállásmester-tábornok volt vrangel törzsének parancsnoka. hite-
les az a helyzet is, amikor a vasútállomáson Korzuhin a kormány nevében azt kérdezi
hludovtól: „mi a helyzet a fronton?” Tatyiscsev kormányzó valóban küldött egy
Froszt nevű századost ezzel a kérdéssel Szlascsovhoz, s a tábornok hasonlóképpen
válaszolt neki, mint hludov Korzuhinnak.

A negyedik álomban De Brisard azt mondja, hogy az orvostól piramidont kapott.
ez igen népszerű, a Kalmopyrinnal egyenértékű, akkoriban por, ma tabletta alakú
gyógyszer, amelyet láz- és fájdalomcsillapítóként, továbbá meghűlés ellen használtak.
Fejlövésnél tehát vajmi keveset segíthetett. Ugyanott De Brisard előbb összekeveri
macedón nagy Sándort I. Sándor cárral, majd pedig a Főparancsnokot köszönti cár-
ként: „ha majd végleg leverjük a vörösöket, boldogan állok oda elsőnek felséged elé
a Kremlben!” ez konkrét utalás vrangel uralkodói ábrándjaira.

Az ötödik álom soknemzetiségű kavalkádja az egyébként is több különféle náció
által lakott Konstantinápolynak az Antant-megszállás alatti etnikai káoszát tükrözi.
A svábbogárfuttatás kör alakú épülete felett lengő cári lobogó vízszintesen csíkozott,

A MÁSODIK ÉLETMÛ

316

23 Szemjon mihajlovics Bugyonnij (1883–1973) a szovjet forradalomban a vörös hadsereg lovassá-
gának megszervezője és parancsnoka, a harmincas években Sztálin híve, a II. világháborúban a
délnyugati front parancsnoka, de hibás döntései és parancsnokhoz méltatlan viselkedése miatt
(cserben hagyta katonáit) Sztálin lefokozta.

24 mihail vasziljevics Frunze (1885–1925) az orosz forradalom és polgárháború egyik katonai veze-
tője, a krími háború győztese. halálának körülményei tisztázatlanok.

25 mihail vlagyimirovics Rodzjanko (1859–1926) orosz politikus, számos könyv szerzője, önéletírását
és a cári családhoz közel álló, hírhedt Raszputyinról szóló kötetét több nyelvre lefordították, és
több tucat kiadásban jelentették meg. Az állami Duma 1917 előtt választott képviseleti és tör-
vényhozó szerv volt.

26 Ivan Gavrilovics Barbovics (1874–1947), mihail Arhipovics Fosztyikov (1886–1966), nyikolaj pet-
rovics Kalinyin (1984–1949), pjotr Szemjonovics mahrov (1876–1964) vrangel hadseregének
tábornokai.



és – fölülről lefelé – fehér, sötétkék, piros színű. Bal felső sarkában – sárga négyzetben
– szerepelhet a kétfejű, fekete Romanov-sas. A hatodik álomban emlegetett Grand
Bazár – török nevén Kapali Csarsí – Konstantinápoly egyik turisztikai nevezetessége,
csakúgy mint a pera, amely a város ilyen nevű, legelőkelőbb negyedének követsé-
gekkel és drága szállodákkal zsúfolt főutcája. mindkettőt Belozerszkaja érzékletes
elbeszéléséből ismerte Bulgakov.

Amikor Csarnota bejelenti, hogy a Grand Bazárban ellopták a ládikáját, ljuszka
gúnyosan így felel neki: „no persze, egy fekete szakállas ember lopta el, igaz?” ljuszka
ezzel arra céloz, hogy mesének tartja Csarnota történetét, hiszen az orosz gyermek-
mesék jellegzetes szereplője a fekete szakállas ember, aki elviszi a kislányokat és kis-
fiúkat. A Sislí, ahol a Görög Don Juan bizományi üzlete található, Konstantinápoly
görög negyede. A hetedik álomban Korzuhin és Csarnota a chemin nevű, francia kár-
tyával játszott közismert játékot űzi, amelyet ők másik nevén, kilencesként emlegetnek. 

A nyolcadik álomban hludov visszatér egykori véres tettei színhelyére, hogy meg-
bűnhődjék, s így megnyugtassa lelkiismeretét. megjegyzendő, hogy eredetije, Szlas-
csov tábornok szintén hazament Szovjet-oroszországba, ám neki nem kellett kivég-
zőosztag elé állnia: amnesztiában részesült, mert röpirataiban és emlékezéseiben
megbánást tanúsított. egy katonai akadémia tanáraként érte a vég, éppen a Mene-
küléselkészülésének esztendejében: egyik hajdani áldozatának öccse agyonlőtte.

A MÛ SOR SA
A darabot a művész Színház elfogadta, és parádés szereposztásban készült bemutatni.
hludovot hmeljov játszotta volna – Bulgakov neki írta a szerepet. (hmeljov pisze
volt, ezért került hludov jellemzésébe: „pisze, mint pál cár…”) Csarnotát Kacsalov,
Szerafimát Taraszova, Afrikant moszkvin, a Főparancsnokot zavadszkij27 jelenítette
volna meg. Az előadás rendezését nyemirovics-Dancsenko28 vállalta.

Szudakov,29 a művész Színház rendezője 1928. április 27-én jelentette a színház
igazgatóságának, hogy a műsorpolitikai Főbizottság szóbeli engedélyt adott a próbák
megkezdésére. A bizottság egyik tagja, o. Sz. litovszkij30 viszont közölte Szudakovval,
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27 nyikolaj pavlovics hmeljov (1901–1945) színész, rendező, 1943–1945 között a moszkvai művész
Színház művészeti vezetője; vaszilij Ivanovics Kacsalov (1875–1948) színész; Alla Konsztantyina
Taraszova (1898–1973) színésznő, 1955–59 között a művész Színház igazgatója; Ivan mihajlovics
moszkvin (1874–1946) színész, 1943–1945 között a művész Színház igazgatója; Jurij Alekszand-
rovics zavadszkij (1894–1977) rendező, színész, pedagógus, teoretikus.

28 vlagyimir Ivanovics nyemirovics-Dancsenko (1858–1943) író, dramaturg, rendező, teoretikus,
Konsztantyij Szergejevics Sztanyiszlavszkijjal (1863–1938) együtt a moszkvai művész Színház
alapítója.

29 Ilja Jakovlevics Szudakov (1890–1969) színész, rendező, a művész Színház mellett rövidebb- hosz-
szabb ideig más moszkvai színházakban is dolgozott. Bulgakov darabjának, ATurbincsaládnap-
jainak ősbemutatóját is ő vitte színre.

30 oszaf Szemjonovics litovszkij (1892–1971) újságíró, szerkesztő, drámaíró, kritikus, Bulgakovot
élesen bírálta.



hogy a dráma bemutatása csak némi átdolgozás árán lehetséges: ,,…világosan végig
kell vinni a darabban azt a gondolatot, hogy a fehér mozgalom bukása nem jó vagy
rossz embereken múlott, hanem az egész fehér eszme bűnösségén.” Bulgakov bele-
egyezett bizonyos változtatásokba, de litovszkij a kért módosítások tényleges vég-
rehajtásától tette függővé az engedélyezést. (litovszkijt éppen ekkor tanúsított hajt-
hatatlansága örökítette meg az irodalomtörténet számára: az elkeseredett író
ugyanis később róla mintázta A MesterésMargaritacímű regényében szereplő
latunszkij kritikust, a mester legfőbb tönkretevőjét, akinek lakását a boszorkánnyá
változott margarita kalapáccsal összetöri.)

1928. május 18-án a műsorpolitikai Főbizottság közölte a művész Színház igaz-
gatóságával, hogy „ebben a formájában elfogadhatatlannak tartja Bulgakov drámáját,
s ellenzi, hogy a művész Színház felvegye repertoárjába”. A darabot ezután törölték
a színház műsorából. Bulgakovot szörnyen lesújtotta a döntés. „mintha halott lett
volna a házban…” – emlékezik Belozerszkaja.

A darab érdekében olyan jelentős személyiségek emeltek szót, mint Gorkij, luna-
csarszkij,31 Sztanyiszlavszkij és nyemirovics-Dancsenko, ugyanakkor a sajtóban meg-
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Bán János (Golubkov), Cserhalmi György (Hludov). Menekülés, 1984



indultak a szerző és műve elleni támadások. A lapok Bulgakovot „reakciós utat járó,
tipikus kispolgári írónak” bélyegezték, drámája ellen pedig így tiltakoztak: „Mene-
külés? – Soha!”

1928. október 9-én a darabot – nyemirovics-Dancsenko elnökletével – megvitatta
a művész Színház művészeti tanácsa. mint az ülés jegyzőkönyvéből kiderül,32 a mű -
sorpolitikai Főbizottság három főbb módosításban egyezett meg a szerzővel:

1. Az első képet úgy kell átalakítani, hogy „az ne keltse a fehérek viharos győzel-
mének hatását”.

2. hludov ne „csak saját lelkiismeret-furdalásától hajszolva” térjen haza, hanem
„a politikai harc résztvevőjeként” döntsön Szovjet-oroszország mellett.

3. Golubkuvot és Szerafimát ne a honvágy húzza vissza oroszországba, hanem
az, hogy az új társadalmi rendben kívánnak élni.

nyemirovics-Dancsenko kijelentette, hogy kezeskedik a mű ilyen szellemű szín-
reviteléért. Gorkij lelkesen kiállt a dráma mellett, amelyet háromszor is elolvasott.
„Csodálatos komédiának, pompás darabnak” nevezte, amely „nagyon agyafúrtan van
megírva”, és „ördögi sikert” jósolt neki. „Jó lenne, ha egy ilyen művet a művész Szín-
ház állítana színpadra” – jelentette ki.

Két nappal később (október 11-én) engedélyezték aMenekülésbemutatását – de
kizárólag a művész Színház számára. Két héttel később (október 24-én) azonban a
művet végleg és teljesen betiltották. 1929. február 2-án kelt, Bill-Belocerkovszkijnak33

címzett levelében Sztálin már így vélekedett: „AMenekülésúgy, amint van, szovjet-
ellenes jelenség.”

Bulgakov kétségbeejtő helyzetbe került. „minden darabom be van tiltva; egyetlen
soromat sem nyomtatják ki sehol; egyetlen kopejka szerzői honoráriumot sem kapok
sehonnan…” – panaszolta Gorkijnak 1929. szeptember 29-én írt levelében, Gorkij
közbenjárását kérve ahhoz, hogy feleségével külföldre távozhasson. ám egy évtized-
del később bekövetkezett haláláig nem hagyta el a Szovjetunió területét.

AMenekülés ősbemutatója 1957-ben volt a volgográdi Gorkij Drámai Színházban,
ny. A. pokrovszkij34 rendezésében. 1958-ban a leningrádi állami Akadémiai puskin
Drámai Színház is műsorára tűzte, hludov szerepét Cserkaszov35 játszotta. Belo-
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31 Anatolij vasziljevics lunacsarszkij (1875–1933) művészetpolitikus, az első szovjet közoktatási
és kulturális népbiztos, akinek jelentős szerepe volt a színházi élet alakításában, a realista-natu-
ralista stílus egyeduralmának kialakulásában. Sztálin hatalomra jutása után félreállították.

32 A jegyzőkönyvet közli a Katona József Színház előadásának műsorfüzete.
33 vlagyimir naumovics Bill-Belocerkovszkij (1885–1970) író, dramaturg, a közvetlen agitációs célra

használandó művészet pártos híve. 1929-ben Sztálinnál jelentette fel Bulgakovot, mint a műveivel
a szovjet hatalom ellen agitáló írót. Az erre adott sztálini válaszra utal a fentiekben a tanulmány.

34 nyikoláj Alekszandrovics pokrovszkij (1896–1961) színész, rendező, számos nagyváros színhá-
zában dolgozott.

35 nyikoláj Konsztantyinovics Cserkaszov (1903–1966) 1932-től haláláig a leningrádi puskin Színház
vezető művésze, a szovjet filmgyártás egyik emblematikus színésze. Az előadást leonyid Szer-
gejevics vivien (1997–1966) rendezte.



zerszkajának nem tetszett ez az előadás: „Semmilyen ördögi sikere, amit Gorkij
jósolt annak idején, nem volt a darabnak” – írta. A külföldi bemutatók sorát a prágai
Kamaraszínház nyitotta meg 1959-ben, a rendező miroslav macháček, hludov ala-
kítója Rudolf hrušínský36 volt. A magyarországi bemutatót a pécsi nemzeti Színház
tartotta 1976-ban, az előadást Csiszár Imre rendezte. A neves szovjet rendezőpáros,
Alov és naumov37 1971-ben kétrészes filmet készített a darab alapján; ezt hazánkban
is bemutatták.

A darab szövege orosz nyelven először 1962-ben jelent meg, Bulgakov Pjeszü
(Színdarabok)című, öt drámát tartalmazó kötetében (moszkva, Iszkussztvo Kiadó).
A könyv jegyzetapparátusát K. Rudnyickij készítette, a legfontosabb adatokat ebből
merítettük.

A MA GYAR FOR DÍ TÁS
A Színháztudományi Intézet 1959-ben jelentette meg „világszínház” című sorozatában
hernádi lászló nyersfordítását. ez orosz nyelvű gépelt példányból készült – hiszen
a művet addig még nem adták ki –, így elég sok helyütt hiányos vagy pontatlan. Bul-
gakov Drámákcímű kötetében viszont, amelyet 1971-ben adott ki az európa Könyv-
kiadó, már az 1962-es szovjet kiadás alapján átdolgozott és kontrollszerkesztett
kitűnő műfordítás jelent meg. A SzínháziKalauz 1981-es, negyedik, bővített és átdol-
gozott kiadása38 elbert János 1970-ben készült fordítását is föltünteti, ez azonban
nyilvánvaló tévedés. A magyar irodalmárok közül talán elbert János foglalkozott a
legbehatóbban Bulgakovval, több darabját is átültette nyelvünkre, de aMeneküléshez
nem nyúlt. valószínűleg azért, mert hernádi fordítását színvonalasnak találta.

A Katona József Színházban kialakult dramaturgiai gyakorlatnak megfelelően
minden fordítást lektoráltatunk. ez a kifejezetten színházi megrendelésre készült
munkák esetében természetes is, hiszen azok még nem estek át a kiadott művek
számára kötelező kontrollszerkesztésen. De a már megjelent szövegeket is tanácsos
összevettetni az eredetiekkel, mert a műfordító és a kiadói szerkesztő többnyire
irodalmi és nem színpadi igénnyel végzi, illetve ellenőrzi az átültetést. így a színházi
lektor gyakran javasolhat a szituációt pontosabban fedő vagy mondhatóbb szöveg-
változatot. Tehát nem okozott meglepetést számunkra, hogy lektorunknak, Kovács
lénának még hernádi lászló kiváló munkájában is sikerült apróbb kiigazítanivalókat
találnia: néhány kétségtelen elírást, egy-két kimaradt szót vagy félmondatot. Fölhívta
a figyelmet három olyan stilisztikai vonulatra is, amelyek a magyar szövegben meg-
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36 miroslav macháček (1922–1991) cseh színész, rendező, pedagógus; Rudolf hrušínský (1920–
1994) az egyik legismertebb cseh színész. 1968 után két évtizeden át csak ritkán léphetett szín-
padra, 1990 után parlamenti képviselővé választották.

37 Alekszandr Alekszandrovics Alov (1923–1983) és vlagyimir naumovics naumov (1927–) film-
rendezők, 1951-től Alov haláláig dolgoztak együtt, kezdetben Kijevben, később moszkvában.
Utolsó közös munkájuk a XII. moszkvai Filmfesztiválon díjazott, 1981-es Teherán43 volt.

38 Szerkesztő: vajda György mihály és Szántó Judit. Budapest, Gondolat Kiadó.



erősítésre szorultak, mert döntően befolyásolják a darab hangulati hatását. egyrészt
az első négy álom instrukcióiban a konkrét utasítások helyett Bulgakov gyakran sej-
tetéssel él. például a második kép végén, a fehér főhadiszállás kiürítésekor így ír: „A
vezérkari tisztek csoportjai kezdenek fogyadozni, olvadozni. összegöngyölődnek a
térképek, fokozatosan eltűnnek a telefonok.” A szereplők nem bejönnek vagy kimen-
nek, hanem a „falból lépnek ki”, vagy „mintha a földből bújnának elő”, illetve „eltűn-
nek”. másrészt hludovnak a második álom utáni jeleneteiben a színpadképek leírása
és a dialógus is a lehető legtöbbször említ „zsákokat”, amelyek hludovot minduntalan
Krapilinra emlékeztetik, így táplálják üldözési mániáját. harmadrészt a darab szö-
vegében pontosan ki van dolgozva a sötétségek, homályok, szürkületek, alkonyatok,
árnyékok rendszere, s igen jellemző, hogy mikor milyen meghatározás szerepel. A
látás korlátozottsága, a fényviszonyok gondos meghatározása nélkülözhetetlen
eleme az álomszerű megjelenítésnek: ne feledjük, hogy valamennyi álom alkonyatkor,
este vagy éjszaka játszódik!

néhány fogalmi pontatlanság is tisztázódott: az első álomban a Karpov-gátat cél-
szerűbb Karpov-horhosnak fordítani (ez egy kis tanya volt, ahol a fehérek egyik leg-
fontosabb harci állásukat építették ki); az ötödik álomban a svábbogárfuttatás épü-
leténél nem „arany levelű”, hanem görvélykóros babérfák állnak; a svábbogarakra
pedig a kazanyi cári egyetem entomológia-, azaz rovartan- és nem etimológia-pro-
fesszora felügyel. hernádi lászló lektorunk észrevételeinek többségét elfogadta, s
Bulgakov drámáinak rövidesen megjelenő második kiadásában a darab szövege már
javított változatban fog napvilágot látni.

három bulgakovi leleményt azonban továbbra sem sikerült magyarra átültetni.
Az első álomban a vörösök igazoltatásakor az álruhás Afrikan érsek vegyésznek vallja
magát, mire Bajev megjegyzi: „Túl sok van magukból, vegyészekből itt, a frontöve-
zetben.” A mindkettejük által használt „himik” szónak ugyanis a ’vegyész, kémikus’
jelentés mellett tájnyelvi, ’csaló, ügyeskedő’ értelme is van. Bajev az utóbbira céloz
kijelentésével.

Az ötödik álom elején, amikor Arcocskával beszélget, Csarnota „farmazon”-nak
mondja magát. e francia származású szónak eredeti értelmén (,szabadkőműves’)
túl az orosz klasszikusoknál ’nihilista’ jelentése is van. ezeket az árnyalatokat csak
szegényesen pótolja a magyar szövegben álló „lézengő” kifejezés. Később Csarnota
Artur Arturovics „fajtájára” tesz megjegyzést, aki azt állítja magáról, hogy „magyar”.
Csakhogy az itt szereplő „vengerec” szó a ’magyar (férfi)’ jelentésen kívül tájnyelvi,
’vándorkereskedő’ értelemmel is rendelkezik. így már érthető, miért minősíti Csar-
nota megszólalását Artur „antiszemitáskodásnak”.

A MÛ HELY MUN KA
Könyvtárközi kölcsönzéssel sikerült meghozatnunk moszkvából Szlascsov, prágából
pedig Avercsenko említett, forrásértékű kötetét. ezekről néhány fénymásolat is
készült, így több magyarországi könyvtárban elérhetők. Szlascsov emlékiratát teljes
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egészében lefordíttattuk hoppe mariannal, Avercsenko írásainak a Menekülésre
vonatkozó részleteit pedig Bratka lászló ültette át nyelvünkre. A darab első részének
értelmezéséhez fölhasználtuk még vrangel tábornok Emlékiratait, illetve a Polgár-
háborúésháborúsintervencióaSzovjetunióbancímű 1983-as, moszkvai kiadású,
kitűnő enciklopédiát.39 Az utóbbi munka nélkülözhetetlen segítségnek bizonyult,
mert nemcsak a darabban szereplő események és személyiségek pontos behatáro-
lásához adott támpontokat, hanem bőséges fényképanyagával bemutatta a kort, raj-
zaival pedig a polgárháborúban használt egyenruhákat és fegyvereket is. Avercsenko
és Belozerszkaja említett könyvei mellett haszonnal forgattuk még leonyid Andrejev
fiának, vagyim Andrejevnek40 Konstantinápolyban, a fehér emigráció idejében alko-
tott művét, az Egyutazástörténetét.mindezeken kívül Kovács léna még számos,
Bulgakovra, illetve aMenekülésre vonatkozó tanulmányt és egyéb adalékot lefordított
számunkra, amelyeknek egy részét – a vrangel és Szlascsov emlékezéseiből, továbbá
Avercsenko karcolataiból válogatott szemelvényekkel együtt – a produkció műsor-
füzetében közöltük.

A darabbeli események világosabb áttekintése és az előadás korhűségének meg-
teremtése érdekében több szakértő segítségét is igénybe vettük. A budapesti görög-
keleti templom, illetve a pravoszláv kápolna protoierejei, dr. Berki Feriz és Babinyec
Joakim az első kép kolostori világában, a szerzetesek és az érsek öltözékének, visel-
kedésének és a szertartások menetének tekintetében igazítottak el bennünket. A
kor történelmének sajátos vonásait Kun miklós egyetemi docens41 vázolta számunk-
ra, ezenkívül könyvtárnyi dokumentumot és értekezést bocsátott rendelkezésünkre.
molnár György hadtörténész részletes tanulmányt írt nekünk a polgárháború utolsó
szakaszának a drámában is említett hadműveleteiről. ez az összefoglalás a seregek
jelentősebb mozgásait rögzítő térképpel együtt szintén helyet kapott a műsorfü-
zetben. Az előadás látványvilágának kialakításához a hadtörténeti múzeum egyen-
ruha-, fegyver- és zászlótörténészeinek a véleményét is megkérdeztük. Dr. Szilárd
léna, az elTe orosz tanszékének docense42 a darab – jelen írásban ismertetett – szö-
vegfilológiai problémáinak megoldásában volt segítségünkre.

A szöveghez végül is alig nyúltunk, valóban csak egy-két mondatos húzásokra
volt szükség. A Bulgakov által előírt zenei betétek közül a három legfontosabb muzsi-
ka eredetijét fölkutattuk. így a második és a harmadik álomban a „lassú, lágy keringő”

A MÁSODIK ÉLETMÛ

322

39 eredeti címe: GrazsdanszkajavojnaivojannajaintervencijavSZSZSZR. Szovjetszkaja enciklo-
pegyija.

40 vagyim leonyidovics Andrejev (1902–1976) orosz költő és író, részt vett a krími harcokban, 1920-
tól haláláig külföldön élt. Az Egyutazástörténete (Isztoriaodnovoputyesesztvija) 1966-ban jelent
meg. leonyid nyikolajevics Andrejev (1871–1919) dráma és prózaíró, a művész Színház egyik
legtöbbet játszott szerzője, akinek műveiben az expresszionizmus, a szimbolizmus és natura-
lizmus vonásai keveredtek a realista ábrázolási móddal.

41 ma Széchenyi-díjas egyetemi tanár.
42 ma már nyugalmazott egyetemi taná



helyén – amelyre Csarnota csapatai vonulnak, s amilyenre „hajdanában a gimnazis-
tabálokon táncoltak” – valóban egy régi cári valcer csendül föl. Az ötödik és a hatodik
álomban az Elváláscímű cigányrománc, az ötödik és a hetedik álomban pedig a
Ragyogaholdcímű orosz népdal hallható. e zenék utólag igazolták, hogy az író
nem véletlenül gondolt éppen ezekre a muzsikákra, tökéletesen tisztában volt han-
gulati értékükkel, s megszólalásuknak dramaturgiai szerepet szánt. nem tudtuk
viszont fölhasználni a darab végén távolról hallatszó karéneket. A Kugyejar atamánról
szóló ballada ugyanis csak az orosz nézők számára közismert, tehát az idézett néhány
sor csak bennük válthatja ki a kívánt hatást: a hludov és Kugyejar sorsa közötti pár-
huzam fölfedezését. minthogy a teljes dalt nem lehetett a jelenetbe illeszteni, olyan
megoldást választottunk, amely a zene dramaturgiai funkciójának megfelelt. mivel
a muzsikának a svábbogárfuttatást kell Csarnota eszébe juttatnia, itt is a cári himnusz
hangzik föl, amelyet Artur Arturovics az ötödik álomban a verseny megkezdése előtt
gramofonról játszik.
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AZ ERED MÉ NYEK FÖL HASZ NÁ LÁ SA
egy drámaszöveg problémáinak és ezek megoldásának ilyen terjedelmes részletezése
után szükségszerűen adódik a kérdés, hogy a föntebb fölsorolt, főként filológiai érté-
kű adatok és megfejtések mennyire hasznosíthatók a darab színre vitelének gyakor-
latában. Tágabban értelmezve: a színházi dramaturg feladatkörébe sorolható-e tény-
legesen a színdarabszövegek aprólékos kritikai földolgozása? Az első kérdésre
válaszolva elmondhatjuk, hogy az ismertetett problémák és megoldásaik a gyakorlati
fölhasználhatóság mértéke szerint négy csoportra oszthatók.

Az első csoportba tartozó problémák megoldása nélkül a drámát színpadra állító
rendező és színészei nem teljesíthetik a kellő szinten feladatukat, s fokozottan ki
vannak szolgáltatva a tévedés lehetőségeinek. Főként a darab utalásrendszerének
fölfejtése sorolható ide, továbbá a szöveg homályos értelmű részleteinek tisztázása,
amely új megvilágításba állíthatja a drámai helyzeteket. Történelmi folyamatot meg-
jelenítő színmű esetében például elengedhetetlenül szükséges az adott korra, hely-
színre, szereplőkre és eseményekre vonatkozó adatok összegyűjtése.

A második csoportba azok az ismeretek sorolhatók, amelyek hiányában létre
lehet ugyan hozni érvényes előadást, de meglétük mind a rendező, mind a színészek
munkájának gondolati megerősítést, eszmei hátteret adhat. A színész másként
tekint szerepére, ha tisztában van azzal, hogy az író történelmi személyiségről min-
tázta a figurát, s szövegében valóságos adatok és nevek fordulnak elő. ha ismeri a
mű forrásait, továbbá tudja, hogy a darab bizonyos motívumai más alkotásokban is
fölbukkannak, hozzáolvashat az őt érdeklő kérdésekhez, elmélyedhet a dráma vilá-
gában. A darabban szereplő idézeteket bizonyára akkor is kitűnően el tudja mondani,
ha eredetüket nem ismeri. De nyilván mind jelentésüket, mind idézésük szándékát
pontosabban fogja megragadni, ha tisztában van származásukkal és eredeti szöveg-
környezetükkel.

A harmadik csoportba azok az információk tartoznak, amelyek szintén nélkülöz-
hetők egy érvényes előadás létrehozásánál, de birtoklásuk érzelmi kötődést idézhet
elő a rendezőben és a színészekben a darab, illetve szerepük iránt. elkötelező érvén-
nyel szólhat egy dráma mellett például érdekes keletkezéstörténete vagy – főként
remekmű esetében – méltatlanul szerencsétlen színpadi sorsa. A színészt inspirál-
hatja szerepe eljátszásában, ha tudja, milyen neves színészek alakították már koráb-
ban ugyanazt a figurát.

végül a negyedik csoportba azok a problémamegoldások tartoznak, amelyek a
darab gyakorlati megvalósítása szempontjából közömbösek, s csupán az első három
csoportba sorolt ismeretek megszerzésének „sodrásában” kerülnek felszínre. Közlésük
és tudatosításuk azonban hozzátartozik a mű filológiai hátterének kiteljesítéséhez.

e négyes rétegződésű rendszert szemlélve talán úgy tűnik, mintha a dramaturg
filológiai munkája meghatározó érvénnyel hatna az előadás végső arculatának kiala-
kulására. ám valójában az információk összessége nem vezérfonalul, hanem háttérül
szolgál a darab színpadra állítása során. A szöveg által fölvetett kérdések megvála-
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szolása, az ismeretek, adatok megszerzése egzakt, eredményességét tekintve szám-
szerűen értékelhető folyamat. A próbák megkezdődésével azonban az egész infor-
mációhalmaz érvényessége, fölhasználhatósága megkérdőjeleződik, sőt határozott
kétellyel szemlélendő. Az olvasópróbától kezdve a színházi alkotómunka kiszámít-
hatatlan folyamattá válik, mert nem a pontosság és az alaposság, hanem az érzé-
kenység és a sokértelműség lesznek a legfőbb mozgatói. Az ilyen jellegű munkában
ugyanolyan értéke lehet bizonyos tények, ismeretek, megfejtések elhallgatásának,
mint tudatosításának. A Menekülés próbáinak tapasztalataiból véve példát, a fehér
tiszteket alakító színészek pontosabban jelenítik meg a visszavonulás és az evakuáció
pánikhangulatát, félelemmel és bizonytalansággal terhes légkörét, ha topográfiai
és hadműveleti ismereteik az adott térségről és időszakról hiányosak, mint ha kívül-
ről, az utókor pontos és szenvtelen rálátásával, történelemként szemlélik a cselek-
ményt, amelyet meg kell testesíteniük. ha hludov alakítója túlságosan tudatosítja
magában, hogy a figura eredetije hazatérése után okos taktikával elkerülte a bünte-
tést, nem tudja eljátszani a szerepet, amely éppen hludov csillapíthatatlan vezek-
lés- és bűnhődésvágyával teljesedik ki. Tehát bizonyos tények homályban maradása
ugyanolyan inspiratív lehet a színész számára, mint amilyen lendületet adhat mun-
kájának egy-egy nehezen értelmezhető szövegrészlet jelentésének, utalásainak hir-
telen megvilágosodása. vagyis a darabra vonatkozó ismeretek szilárd, szabatos rend-
szere a színházi próbafolyamatban szinte „lélegző”, soha nem kötelező érvénnyel,
hanem a rendező és a színészek gondolati, sőt pszichikus igényei szerint kezelendő,
szellemi biztonságot nyújtó háttérré válik. Ahhoz azonban, hogy ezt a szerepet
betölthesse, a dráma eszmei és filológiai vonatkozásrendszere fölfejtésének a lehe-
tőség szerint teljesnek kell lennie. ebből egyenesen következik a válasz második
kérdésünkre: a színházi dramaturgnak olyan esetekben, amikor az irodalmi filológia
még adós a darab szövegének és utalásrendszerének kritikai földolgozásával, a filo-
lógusok munkáját is el kell végeznie.
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NÁ NAY IST VÁN 

CA TUL LUS1

Szé kely Gá bor a Ka to na Jó zsef Szín ház ban el töl tött hét éva da alatt öt előadást ren -
de zett. ha szá mí tás ba vesszük a nem ze ti Szín ház ban szín re ál lí tott és a Ka to ná ban
to vább ját szott pro duk ció kat (mrożek: Emigránsok, Füst milán: Boldogtalanok),
akkor is csak hét előadás sal volt je len a ma gyar szín há zi élet ben 1982 és 89 kö zött.
ám ezek az előadá sok – Shakes peare: Ahogytetszik (1983) és Coriolanus (1985),
Bul ga kov: Menekülés (1984), Füst milán: Catullus (1987), mo lière: Mizantróp (1988) –
a pá lyá ján s a Ka to na el ső kor sza ká ban eti kai-esz té ti kai mér té ket meg sza bó, a for -
má ló dó szín há zi mű hely lé nye gét meg ha tá ro zó al ko tá sok nak te kint he tők. (Ter mé -
sze te sen a szín ház profiljá nak és stí lu sá nak ala kí tá sá ban tár sa volt zsám bé ki Gá bor,
aki eb ben az idő szak ban ti zen há rom be mu ta tót jegy zett és az ak kor még ven dég -
ként dol go zó Ascher Ta más négy mun ká já val; ők hár man ren dez ték a da ra bok két -
har ma dát.)

még a Shakes peare-víg já ték is be leil lik Szé kely má niá ku san prob lé ma köz pon tú
ren de zé sei nek so rá ba, ame lyek cent ru má ban rend re olyan ala kok bel ső ví vó dá sa
áll, akik ma gá nyo sak, a tár sa da lom tól el for du lók vagy ki re kesz tet tek, eti kai tar tá -
su kat óvók, ön ma guk kal és a vi lág gal egyaránt konflik tus ba ke rü lők. e szem pont -
ból is tör vény sze rű nek tű nik, hogy Szé kely rá ta lált Füst milán Catullusára, hi szen
eb ben majd’ min den sze rep lő re ér vé nyes a fen ti jel lem zés.

Tud juk, Szé kely Gá bor már fő is ko lás ko ra óta ké szült e mű meg ren de zé sé re. elő -
ször két ré szes rá dió já té kot ké szí tett be lő le, amit 1985. ok tó ber 27-én su gá roz tak,
csak ezután vál lal ko zott a drá ma szín pad ra ál lí tá sá ra, ami hez ak ko ri ban a Ka to na
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1 A Színház 1987. jú niu si szá má ban meg je lent, azo nos cí mű kri ti ka (1–6) át dol go zott és ki bő ví -
tett vál to za ta.

NÁ NAY IST VÁN 

CA TUL LUS
1



Jó zsef Szín ház ban nem csak ideá lis fel té te lek adód tak, de a drá ma sö tét, ki lá tás ta -
lan at mosz fé rá ja, a sze rep lők kö zöt ti kap cso la tok re mény te len sé ge össze csen gett
azok nak az évek nek a köz han gu la tá val is. (Ugyanez az egye zés töb bek kö zött Ascher
1985 de cem be ré ben be mu ta tott, iko ni kus Háromnővéré ben és fo gad ta tá sá ban is
ki mu tat ha tó.)

em lé kez te tőül a tör té nel mi kö zeg ről: 1986–1987 leg na gyobb sokk ja a cser no bi -
li atom erő mű-ka taszt ró fa volt, amely nek té nye és kés lel te tett kom mu ni ká ció ja meg -
ráz ta és fé le lem mel töl töt te el az em be rek so ka sá gát. A ha zai po li ti kai élet ben egy -
fe lől egy re nyil ván va lóbb lett a gaz da ság leépü lé se, nyil vá nos sá vált, hogy az or szág
ve ze té se nö vek vő mér té kű kül föl di hi te le ket vesz fel, ugyanak kor fo ko zó dott a mind
gyak rab ban és nyíl tab ban fel lé pő el len zé ki ak ciók (töb bek kö zött a Du na kör nek a
bős-nagy ma ro si ví zi erő mű épí té se el le ni til ta ko zá sai, az el len zé kiek mo no ri, majd
la ki tel ki ta lál ko zó ja, a már cius 15-i füg get len ün nep sé gek, a Tiszatáj cí mű fo lyó irat
Ká dár Já nos ról szó ló nagy Gás pár-ver sé nek köz lé se, az író szö vet ség fel bom lasz tá -
sa) el le ni po li ti kai és ha tó sá gi fel lé pés.

A Ka to na Jó zsef Szín ház előadá sai ezek re az ese mé nyek re di rekt mó don nem
rea gál tak, de a kül ső ha tá sok le nyo ma ta ter mé sze te sen ki mu tat ha tó ben nük. Szé -
kely Gá bor tól kü lön ben is mély sé ge sen ide gen a di dak ti kus és köz vet len ak tua li zá -
lás, őt min dig és min de nekelőtt az em be rek kö zöt ti kiis mer he tet le nül bo nyo lult
kap cso la tok há ló já nak ki bon tá sa fog lal koz tat ja, amely nek ér tel me zé se per sze ma -
gá ba fog lal ja azt a kö ze get is, amely ben e ren de zé sek szü let nek. így tör tént ez a
Catullusnál is.

Szé kely köz is mer ten hosszú hó na po kat fog lal ko zik egy-egy da rab elő ké szü le tei -
vel és pró bá já val, ezért át lag ban éven te csak egy pre mier re vál lal ko zott, de a Ka to -
na Jó zsef Szín ház ban to vább rit kul tak a be mu ta tói. Az el ső évad ban – a nem ze tis
pro duk ciói val együtt – há rom előadá sa van mű so ron, az tán ti zen négy, majd ti zen -
hét hó na pot kel lett vár ni a kö vet ke ző ren de zé séi re. A Catullus előtt más fél év, utá -
na pe dig csak nem két év telt el az elő ző (Coriolanus) és az utol só ka to nás (Mizant-
róp)mun ká ja kö zött. (ez egy ben azt is je len ti, hogy az 1984/85-ös és az 1987/88-as
évad ban egyál ta lán nem szü le tett Szé kely-be mu ta tó!) A pre mie rek rit ku lá sa nem
ma gya ráz ha tó csak az igaz ga tói teen dők so ka sá gá val, en nek fel te he tően al ko tás lé -
lek ta ni okai ép pen úgy le het tek, mint a vá lasz tott és egy re sú lyo sabb prob le ma ti -
ká jú drá mák ra va ló fel ké szü lés hez ál ta la nél kü löz he tet len nek tar tott el mé lyü lés fo -
ko zott igé nye.

A Catullus be mu ta tó já ra 1987. már cius 9-én ke rült sor. Az évad el ső pre mier je
zsám bé ki Gá bor ren de zé sé ben Spi ró György Csirkefeje volt, ezt kö vet te Cor neille-
től a L’IllusionComique, amit ven dég ként Szi ko ra Já nos ál lí tott szín pad ra, vé gül a
sze zont ljud mil la pet ru sevsz ka ja Háromlánykékben cí mű Háromnővér-pa ra frá zi -
sá nak Ascher Ta más ren dez te előadá sa zár ta (Köz ben zsám bé ki az eg ri szín ház zal
kö zös pro duk ció ban szín re vit te még o’neill Hosszúútazéjszakábanját is.) Kiemel -
ke dően erős évad volt, amely ben a be mu ta tók más-más szem pont ból let tek em lé -
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ke ze te sek: míg a Cor neille-mű legin kább ate lier-jel le gé vel kel tett ér dek lő dést, a Csir-
kefej és a Háromlánykékben erő sen és köz vet le nül reflek tált a min den na pi va ló sá -
gunk ra, Füst milán da rab já nak előadá sa pe dig a vég le tes és vég ze tes em be ri vi szo -
nyok ana lí zi sé vel és be mu ta tá sá val e va ló ság mé lyá ram la ta it ér zé kel tet te.

A DA RAB
Füst milán egy 1925-ös kel te zé sű nap ló jegy ze té ben az ön ál ló szín ház mű vé szet má -
ra ki kris tá lyo so dott esz té ti kai alap kö ve tel mé nyeit fo gal maz ta meg: „le he tet len,
hogy ugyanar ról be szél je nek egy je le net ben, mint ami szem lé le te sen le ját szó dik.
Unal mas, mert két szer lát juk ugyanazt. más ról kell foly nia a szó harc nak, mint amiért
a va ló di harc fo lyik! egy olyan je le net sem lét jo go sult, amely ben az egyik em ber a
má sik kal nincs va la mily feszült vi szony ban: vagyis az egyik em ber a má sik tól akar -
jon va la mit. ha ér zé seit akar ná ki fe jez ni – eze ket dra ma ti zál ni kell –, le gyen in ge -
rült, szid ja, te gyen a má sik nak szem re há nyást, vagy le gyen gya nak vó, vagyis a köz -
lött ér zé sen felül egy má sik in du lat vi gye a mon da ni va lóit, mert csak ek kor van a
mon da ni va ló nak drá mai éle te!”2

Az író e kö ve tel mé nyek kö vet ke ze tes meg va ló sí tá sá val vias ko dott a Catullus is -
mé telt új ra fo gal ma zá sai so rán, s hogy mennyi re „ered mé nye sen” azt min den nél job -
ban mu tat ja: ko rá nak iro dal mi és szín há zi közéle te nem tu dott mit kez de ni sem ez -
zel a mű vel, ez zel a drá mai fo gal ma zás mód dal, struk tú rá val, sem a da rab ál tal su gallt
élet ér zés sel.

Bár Füst milán szin te vé let le nül ta lált rá a – Boldogtalanok és a IV.Henrikkirály
mel lett – har ma dik nagy drá má já nak fő hő sé re és té má já ra, tör vény sze rű nek te kint -
he tő, hogy Ca tul lus és éle te drá má ra ins pi rál ta.

nem mint ha az idő szá mí tás előtt 87-től 54-ig élt köl tő sor sa bő vel ke dett vol na
drá má ba il lő ese mé nyek kel, de az író nem is élet raj zi vagy tör té nel mi drá mát for -
mált alak já ról. Akár csak ra jon gá sá nak örök tár gya, Shakes peare, ő is sza ba don ke -
zel te a tör té nel mi té nye ket, té má kat; a ma ga s ko ra prob lé mái ról írt a tör té nel mi -
nek tű nő mű vei ben is. Az írót Ca tul lus ban a köl tő nek ver sei ben is megörö kí tett
gyöt rel mes sze rel me ér de kel te, Ca tul lus a vi lág iro da lom el ső olyan köl tő je, aki a nőt
nem csak is ten nő nek, ha nem „dé mon nak, bes tiá nak is lát ta” (Ba bits), s aki ből egy
kon zul nálánál idő sebb, sza ba dos éle tű fe le sé gé hez fű ző dő sze rel me gyű lö le tet és
sze re te tet egy szer re vál tott ki.

ez a komp lex ér ze lem, ez a mű vé szi-em be ri sors adott al kal mat ar ra, hogy az író
a ma ga fi lo zófiai -e ti kai prob lé máit, a bol dog ság elér he tet len sé gé nek vissza té rő gon -
do la tát meg fo gal maz za. Ca tul lus élet tör té ne té nek né hány moz za na tát fel hasz nálva,
Füst milán alap ve tően lí rai fo gan ta tá sú, én köz pon tú, val lo má sos drá mát írt. olyan
drá mát, amely ben min den sze rep lő egy bo nyo lult kap cso lat rend szer há ló já ban ver -
gő dik, és az így kiala kult hely ze tet sem el fo gad ni, sem meg vál toz tat ni nem tud ja.
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nincs te hát klasszi kus ér te lem ben vett drá mai ság a mű ben, nin cse nek ki he gye -
zett össze csa pá sok ba tor kol ló konflik tu sok a sze rep lők kö zött. ez a há ló szi tuá ció
már a da rab kez de te előtt kiala kult – ezt a da rab sok más „hi bá já val” (pél dául a fi -
gu rák fej lő dés kép te len sé gé vel, a drá ma i at lan ság gal, az ér zel mek és a konk rét cse -
lek vé sek mo ti vá lat lan sá gá val stb.) együtt a drá ma kor társ bí rá lói, élü kön os vát er -
nő vel,3 ki fo gá sol ták is –, s ha nem is vál to zat lan for má ban, de a mű vé géig fenn ma rad.
eb ben a há ló ban me tel lus, a kon zul any ja, Fla via és fe le sé ge, Clo dia kö zött őr lő dik;
Fla via utál ja me nyét, és min dent meg tesz azért, hogy vissza sze rez ze a fiát; Clo dia
a szá má ra el vi sel he tet len ott hon ból új és új kap cso la to kat lé te sít ve me ne kül ne. De
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me tel lus egyik nő vel sem tud sza kí ta ni; Clo dia tíz évi há zas ság után sem tud sza ba -
dul ni me tel lu stól, no ha már hat esz ten de je ké szül fér je meg gyil kol ta tá sá ra, ugyanak -
kor más fér fiak kal – min de nekelőtt az őt imá dó Ca tul lusszal – sem tud együtt él ni;
Ca tul lus nem tud ja, nem me ri egyér tel műen vál lal ni sze rel mét, ön kín zó mó don kí -
sé ri fi gye lem mel Clo dia kap cso la tait, s egy ként fél té keny a nő fér jé re s al kal mi sze -
re tői re, de nem tud mit kez de ni ér zel mei vel; Cal vus, Ca tul lus ba rát ja, de jó ban van
Clo di á val ép pen úgy, mint an nak ba rát nő jé vel Ter tul li á val – és így to vább.

eb ben a kap cso lat rend szer ben két olyan sze mély van, aki nem csu pán el fo gad ja
a sors kí nál ta hely ze te ket, de a ma ga mód ján cse lek szik is: Fla via és me tel lus. Fla -
via Clo dia irán ti gyű lö le te, il let ve fé lel me at tól, hogy el vesz ti fiát, in dít ja el az ese -
mé nyek lán co la tát, ő te szi po kol lá a fia és me nye éle tét, ezál tal meg ront ja a két em -
ber kö zöt ti vi szonyt is, ő az, aki – a fia se gít sé gé vel – fel bé re li egna ti ust, a gö rö göt
(akit Clo dia is fel bé relt fér je meg gyil ko lá sá ra), hogy komp ro mit tá ló ada to kat szol -
gál tas son Clo di á ról, s ez zel köz vet ve Ca tul lust is szen ve dé sei nek te tő pont já ra jut -
tat ja. me tel lus vi szont az egyet len, aki ki lép az ör dö gi kör ből: miu tán egyér tel mű -
vé vá lik szá má ra, hogy Clo di át vég képp el vesz tet te, vi szont a nő nél kül ér tel met len
az éle te, s a drá ma csúcs je le ne té ben – Ca tul lusszal va ló ta lál ko zá sa kor – megis me -
ri én jé nek má sik fe lét, az ugyanolyan gyen ge és te he tet len köl tőt, vé gez ma gá val.
A töb biek sú lyos komp ro misszu mo kat köt ve ten ge tik to vább éle tü ket.

ne héz el dön te ni, ki a gyá vább és gyen gébb: me tel lus -e, aki nem mer te és tud ta
to vább vál lal ni sor sa bel ső el lent mon dá sait, s ki me ne kült az élet ből, vagy Ca tul lus
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és Clo dia, akik egy mást nem tud ták és mer ték vál lal ni, ehe lyett más-más part ner
hí vó sza vá nak en ged ve ér ze lem nél kül so dor tat ják ma gu kat az élet ben.

A drá ma dra ma tur giai sa já tos sá ga, hogy a cím sze rep lő vel egyen ran gú má sik fő -
sze rep lő je is van: me tel lus. e két fi gu ra lel ki ro kon sá ga több mint nyil ván va ló. er re
nem csu pán az író nak az ala kok jel le mé ben és hely ze té ben fel fe dez he tő önélet raj -
zi ele mei utal nak – me tel lus és Fla via kap cso la ta, me tel lus pol gá ri fog lal ko zá sa, il -
let ve Ca tul lus köl tő, mű vész vol ta, va la mint a nálánál idő sebb asszony hoz fű ző dő
fel hőt len nek nem mond ha tó kap cso la ta stb. –, ha nem min de nekelőtt a har ma dik
fel vo nás be li nagy je le ne tek, ami kor köl csö nö sen rá kell döb ben nie a két fér fi nak ar -
ra, hogy hely ze tük azo nos. nem csak azért, mert ugyanazt a nőt sze re tik, ráadá sul
mind ket ten re mény te le nül, de fő leg azért, mert eb ben a hely zet ben egy for mán te -
he tet le nek, ér zel meik nek ki szol gál ta tot tak s vég te le nül ma gá nyo sak. me tel lus ki is
mond ja ezt Ca tul lus nak: „a te sor sod is az, ami az enyém!” ez a két, egy mást pon -
to san kiis me rő, egy mást tük rö ző fér fi azt is megér ti, hogy még eb ben a pa ra dox
hely zet ben is egye dül ők le het né nek ba rá tok. ez ma gya ráz za, hogy iga zá ból csak
Ca tul lus gyá szol ja meg me tel lus ha lá lát.

ELÔZ MÉ NYEK
A mű megírá sa után négy év ti zed nek kel lett el tel nie ah hoz, hogy az író ál tal is fe -
le dés re ítélt Catullust pár tos Gé za fel fe dez ze, a ma dách Szín ház ban 1968. feb ruár
2-án be mu tas sa, s újabb majd’ húsz év nek ah hoz, hogy a drá ma egy faj ta adek vát
szín pa di for má ja meg szü les sék.

pár tos nak elévül he tet len ér de me, hogy Füst milán mind a há rom nagy drá má ját
szín re vit te, a Boldogtalanokat 1963-ban, a IV.Henrikkirályt pe dig rá egy év re. Az
el ső ket tőt még az író is lát hat ta, és ké sei elég té telt ka pott: szá má ra is be bi zo nyo -
sod ha tott, hogy drá mai mű vei szín pad ra va lók. Az 1928-ban, a nyu gat ban meg je -
lent Catullust azon ban már csak ha lá la után fél év vel mu tat ták be.

mi ként Szé kely, úgy pár tos Gé za sem te kin tet te a Catullust tör té nel mi drá má nak
vagy pél dá zat nak, ezt vi lá go san ki fe jez te az előadás lát vány vi lá ga. Tö rök Iván dísz -
le te ró mai és mai ele me ket öt vö zött, míg mi al kovsz ky er zsé bet jel me zei a hat va -
nas évek vé gé nek di vat ját idéz ték. Alá fes té sül Carl orff-ze ne szólt, masz kos-tán cos
be té tek el len pon toz ták az egy mást gyöt rő sze rep lők kö zöt ti je le ne te ket. Az előadás
kri ti kai fo gad ta tá sa nagy fo kú ér tet len ség ről árul ko dott.

lé tay ve ra pél dául meg hök ke né sé ről szá mol be: „Clo dia vo gu e -e le gan ci á jú mi ni
ki ses té lyi ben! Ca tul lus za kó ban! me tel lus bal lon ka bát ban! Kez de ti meg hök ke nésün -
ket azon ban idő vel el fe lejt jük, s ter mé sze tes nek ta lál juk öl tö zé kü ket. és ez el gondol -
kod ta tó. pár tos Gé za a mű vé szet ráér zé sé vel ve tí tet te ki lát vánnyá a da rab ta lán legjel -
lem zőbb sa ját sá gát: időn kí vü li sé gét, a tör té nel mi hát tér ürügy-jel le gét.”4 Ő is, má sok
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is (töb bek kö zött mol nár Gál pé ter) a lát vány ek lek ti kus sá ga mel lett az üres teatra -
li tást, a szín pa dias szö veg mon dást is ne hez mé nyez ték, elis mer ve per sze a be mutató
tett-vol tát, s meg je gyez ve, hogy a mű iga zi szín pa di meg szü le té sé re még vár ni kell.

A ma dách szín há zi ős be mu ta tót egy ama tőr-al ter na tív együt tes pró bál ko zá sa kö -
vet te: 1983 de cem be ré ben az új jáala kult Stú dió K az Óbu dai Gáz gyár mű ve lő dé si
há zá ban kiala kí tott ját szó he lyén vál lal ko zott a Catullus el ját szá sá ra. De Fo dor Tamás,
aki me tel lust is ala kí tot ta, nem a da rab tel jes sé gét pre zen tál ta, ha nem a mű vet alap -
anyag nak te kin tet te ah hoz, hogy ál ta lá ban a múlt tal, kö ze lebb ről pe dig az együt -
tes múlt já val va ló le szá mo lás mo dell-e lőadá sát hoz za lét re. Ugyanak kor a pró bák s
az előadá sok a bo nyo lult da rab elem zé sé re, a szí né szek élet ko rá tól és fel ké szült sé -
gé től ese ten ként tá vo le ső fi gu rák meg fo gal ma zá sá ra, ke mény stú dió mun ká ra is al -
kal mat ad tak. ez te hát a drá ma egy ön reflek tív, a ben ne kiala ku ló kap cso lat rend -
szer ki bon tá sá ra kon cent rá ló in terp re tá lás volt, amely ben bi zo nyos dra ma tur giai
megol dá so kat vagy sze re pe ket ala po san meg is vál toz tat tak (pél dául me tel lus any -
já ból, Fla vi á ból a kon zul lá nya lett!).

Füst milán drá má já nak iga zi, re ve la tív meg va ló sí tá sa te hát to vább ra is vá ra tott
ma gá ra mindad dig, míg Szé kely Gá bor nem vál lal ko zott a be mu ta tá sá ra. Szé kely a
Boldogtalanok után tör vény sze rűen ju tott el a Catullusig, ahogy ezt Kol tai Ta más
kri ti ká já ban rész le te sen tag lal ta: „A Catullus- ren de zés ből ugyanaz a ful lasz tó fe szült -
ség árad, mint ko ráb ban a Boldogtalanokból. A drá mai konflik tus is ha son ló: a sze -
re lem és a gyű lö let lán cá val egy más hoz kap csolt há rom em ber iszo nyú lel ki ma ra -
ko dá sa. ott is, itt is gyil kos ság gal akar ja ki tép ni ma gát egyi kük a kín zó kap cso lat ból.
ott is, itt is az ölés re biz tat nak va la kit, és ott is, itt is ön gyil kos ság lesz be lő le. A Bol-
dogtalanokban a föl buj tott íté let-vég re haj tó, a Catullusban a ki sze melt ál do zat for -
dít ja ma ga el len a fegy vert, mind ket ten a kiút ta lan ság vég ső moz du la tá val. A két
gesz tus tar tal má ban annyi a kü lönb ség, amennyi a két drá ma sze rep lői nek tu da ti
szint jé ből kö vet ke zik. A Boldogtalanok önelem zés re kép te len be szű kült jei ösz tö nö -
sen, a zsi ge rek és ide gek pri mi tí vebb szfé rái ban élik meg ugyanazt, amit a Catullus
pol gá ri-ér tel mi sé gi fi gu rái tu da to sí ta ni kény te le nek: az em be ri kap cso la tok koz mi -
kus re mény te len sé gét. Füst milán, »az eget ve rő ma gány köl tő je«, a pár so ros rend -
őr sé gi új ság hír ből és az an tik köl tő lí rai alap él mé nyé ből is a sa ját lel ké ből le le dzett
szo ron gás él ményt emel te el vont okos ko dás nél kü li lét fi lo zófiává.”5

AZ ELÔADÁS
Ke gyet len mű Füst milán Catullusa. S ha le het, még ke gyet le nebb a drá ma Ka to na
Jó zsef szín há zi előadá sa.

már az előadás ze nei be ve ze tő je jel zi: a szín ház ki akar moz dí ta ni ben nün ket né -
zői kí vü lál lá sunk sán cai mö gül. Ste ve Reich zon go rán meg szó la ló ag resszí ven mo -
no ton osti na to- sze kven ci ái be lénk ha sí ta nak, s egy ben megad ják a hal lat la nul erős
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ér zel mi, akusz ti kus és lát vány di na mi ká jú előadás rend kí vül zak la tott at mosz fé rá -
ját. ez a ze nei mo tí vum a fel vo ná sok kez de te kor és vé gén, il let ve az át dísz le te zé -
sek kor szó lal meg.

An tal Csa ba dísz le te és Sza kács Györ gyi jel me zei nem óko ri mi liőt idéz nek, mint
ahogy a da rab rend kí vül igé nyes szö veg gon do zá sa so rán is min den, konk ré tan Ca -
tul lus ko rá ra vo nat ko zó uta lást kiik ta tott a ren de ző s a dra ma turg, Du ró Győ ző.

A Ka to na Jó zsef Szín ház előadá sa kor ta la nul 20. szá za di lát vány vi lá gú. A dísz let
és a tér kép zés felidé zi s egy ben meg is ha lad ja a Szé kely Gá bor elő ző ren de zé seiben
lá tot ta kat. Az aj tók so ka sá ga, a csu pasz vil lany kör ték, a hiá nyos par ket ta, a pisz kos
tég la fal, a rozs dás fe lü le tek, a zeg zu gos te rek, a meg tört fal sí kok ál lan dó lát vány meg -
ha tá ro zói vol tak a ren de ző – Szé kely lász ló val kö zö sen lét re ho zott – előadá sai nak.

An tal Csa ba is fel hasz nál ja eze ket az ele me ket, de min den ed di gi nél iz gal ma sabb,
igen erős at mosz fé rát su gal ló já ték te re ket ter ve zett. A négy kü lön bö ző hely szín va -
riált dísz let ele mei kö zött van egy hang sú lyos ál lan dó: a szín pad elő te ré ben egy rozs -
dás vas rúd, il let ve az ar ra sze relt tár csa, amely tart ja a tö re de zett fö dé met. en nek
– akár ön ma gá ban áll, akár mel lé he lyez nek egy-egy bú tor da ra bot – hár mas funk -
ció ja van: tu da tos za va ró elem ként meg tö ri a te ret; az egyik tér be li szer ve ző pont -
ja a moz gás nak (meg kell ke rül ni, ne ki le het tá masz kod ni stb.); a kü lön bö ző hely -
szí nek ko pott sá ga mel lett ez a fel dú co lás ra szol gá ló tárgy fo lya ma to san egy
pusz tu ló ban le vő vi lág ké pét szug ge rál ja. A min dig tel jes mély sé gé ben hasz nált szín -
pa dot kü lön bö ző beug rók, aj tók, te ret szű kí tő fa lak, len dü le tes sík fe lü le tek, va la -
mint a Szé kely Gá bor ren de zé sei re oly jel lem ző éles vi lá gí tás te szik moz gal mas sá.

Az el ső fel vo nás kocs ma hely szí ne in kább egy több funk ció jú für dő ház-le buj kép -
ze tét kel ti. Balol dalt, a te kin te tet a szín pad mé lyé re irá nyí tó fa lat elöl két aj tó, hát -
rább a fal ra me rő le ges asz tal tö ri meg, míg jobb ol dalt elöl egy nem tud ni ho va ve -
ze tő fé lig nyi tott aj tó s a szín pa dot szin te ket téosz tó fal lát ha tó. A fal előtt
fel tor nyo zott szé kek, mö göt te üve ges be já ra ti aj tó. A hát tér ben gya nús cé lú be nyí -
lók kör vo na lai sej le nek fel, s egy vas re dőny, ame lyet rug dos nak, ame lyen fém tárggyal
vé gig húz va bán tó han got kel te nek, s ame lyet fel húz va va kí tó fény nya láb ha sít be le
a tér fél ho má lyá ba.

ha son ló kép pen di na mi kus a töb bi tér is. A má so dik fel vo nás dísz le té nek lé nye -
ges ele mei: egy aj tó la bi rin tus, egy a szín pad kö ze péig be nyú ló öl tö ző fül ke és jobb -
ol dalt elöl egy, a dísz let sík ba be nyú ló há ló fül ke. Az erő sen ta golt te ret fo tel, öl tö -
ző asz tal, író asz tal ka, szé kek, ló ca még to vább szű kí tik. A har ma dik fel vo nás ban
egy óriá si ebéd lő asz tal fog lal ja el a jobb ol da li szín pad részt, bal ol da lon aj tók, dí -
vány, a hát tér ben üve ges to ló aj tón ke resz tül az ebéd lő lát szik, il let ve egy más ba
for du ló aj tók tö me ge te szi la bi rin tus sá a be já ra ti szek tort. A leg tá ga sabb szín az
utó já té ké, ek kor há tul a szín ház csu pasz fa la lát szik, s az ol dal ról be ve tő dő fé nyek
még tá ga sab bá te szik a te ret. A szín csak nem tel je sen üres (egy hin ta szék, asz tal,
né hány szék és tö mén te len üres üveg, mat rac, ló ca az összes bú tor és tárgy a szín -
pa don).
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Az ilyen te rek csu pa meg le pe tést tar to gat nak. So ha nem le het ki szá mí ta ni, mi -
kor hon nan buk kan nak fel vagy ho vá tá voz nak a sze rep lők. A tér szer ve zés, a szí -
nész moz ga tás nem szű kül het le a szín pad ele jé re, a já ték a ren del ke zés re ál ló te ret
tel jes mély sé gé ben be töl ti. et től a moz gá sok hal lat la nul di na mi ku sak lesz nek, te re,
tá gas sá ga van a be jö ve te lek nek, a tá vo zá sok nak, ugyanak kor a moz gás pá lyák so ha
nem le het nek egye nes vo na lúak, min dig va la mi lyen „aka dály” tö ri meg a szí né szek
moz gá sát. A má so dik fel vo nás ban a szín pad kö ze pén le vő gard rób szo ba pél dául ta -
kar ja azt az aj tót, ame lyen me tel lus és Fla via jön be, így csak kés lel tet ve lát juk meg
őket, mi köz ben dia ló gu su kat már hall juk. ez a ru hás boksz ugyanak kor egy szer re
át jár ha tó, buj ká lás ra al kal mas és tömb sze rű. így me tel lus és Clo dia nagy vi tá ja köz -
ben a nő ki-be jár kál hat, öl tö zik, ra ko dik, míg a fér fi szá má ra meg kö ze lít he tet len
te rü let nek szá mít, így moz gás ban is ki fe je ző dik a két em ber kö zöt ti kap cso lat pil -
la nat nyi ál lá sa, Clo dia fö lé nye és me tel lus ki szol gál ta tott sá ga – en nek a hely zet nek
egye nes kö vet kez mé nye a fér fi ban fel gyü lem lő in du lat drasz ti kus ki rob ba ná sa, a nő
foj to ga tá sa. A dísz let te hát nem csu pán azt fe je zi ki, hogy a drá ma ko rát át he lyez -
ték szá za dunk ba, ha nem funk cio ná ló drá mai te re ket is ké pez.

A dra ma tur giai mun ka is a mű drá mai sá gá nak felerő sí té sét szol gál ta. Du ró és
Szé kely az író sze cessziós mo do ros sá gait (a sze mé lyes név má sok ál lan dó és fe les -
le ges hasz ná la tát, a jel zők hal mo zá sát, a mon da tok túl bo nyo lí tá sát, az is mét lé se -
ket, az édes kés meg szó lí tá so kat stb.) kö vet ke ze te sen ki gyom lál ták. ezál tal rend kí -
vül fe szes drá mai szö veg szü le tett. A mű dra ma tur giai lag úgy vált öko no mi ku sab bá,
hogy ha tá ro zott kon cep ció mó do su lást is szol gált. Az előadás kö zép pont já ba ugyanis
nem Ca tul lus vagy me tel lus, ha nem Clo dia ke rült. hisz vég ered mény ben őbe lő le su -
gár zik az a de le jes erő, ami min den kit megőr jít, ad di gi én jé ből ki for dít, aki nek ha -
tá sa alól sen ki sem von hat ja ki ma gát. Ter mé sze te sen min den ki ből más-más reak -
ció kat vált ki ez a de le jes te rem tés, a nő. Fla vi á ból fiá ra fél té keny anya, gyű löl kö dő
anyós lesz; Clo di us, a fi vé re ép pen úgy be lé sze ret, mint Ca tul lus vagy a fér je vagy
Cal vus, sőt még ba rát nő je, Ter tul lia is az ő fé nyé ben süt ké re zik. Ugyanak kor Clo dia
aka rat gyen ge sé ge, dön tés kép te len sé ge, több irá nyú ér zel mi kö tött sé ge az, ami vé -
gül is a drá mai hely ze tet ered mé nye zi. „nem tu dom el szán ni ma gam sem mi re” –
mond ja, s ugyaneb be az ál la pot ba ke rül a tő le ér zel mi leg füg gő kör nye ze te is. Őt a
kör nye ze te de ter mi nál ja, ő meg bé nít ja a kör nye ze tét.

A drá ma tö re de zett dia ló gu sok ból épül fel. A sze rep lők mint ha nem is egy más sal
be szél né nek, ha nem ál lan dóan meg sza ka dó pár hu za mos mo no ló go kat mon da ná nak.
e mo no lóg fo lya mok idő ről idő re ke resz te zik egy mást, ilyen kor a dia ló gus lát sza ta ala -
kul ki. A meg szó la lá sok ra egy részt a fel fo ko zott ér zel mi-in du la ti fű tött ség jel lem ző,
el kezd va la ki va la mit mon da ni, de a mon dat – bár gram ma ti kai lag tel jes – nincs be -
fe jez ve. Uta lá sok, sej te té sek, fé lig ki mon dott gon do la tok, kés lel te tett rea gá lá sok, is -
mét lé sek te szik zak la tot tá a drá ma nyel vi vi lá gát, s egy ben köl tői vé és ze nei vé is.

ezek a drá mai-nyel vi struk tú rák egy bo nyo lult lét hely zet, el lent mon dá sos lel ki -
ál la pot, ku sza kap cso la tok, il let ve ezek vál to zá sá nak, kvá zi-vál to zá sá nak vagy lé nye -
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gi vál to zat lan sá gá nak ki fe je ző dé sei, így a drá ma szín pa di meg je le ní té se kor egy szer -
re kell e sa já tos dia ló gus tech ni ká nak és az ál ta la meg je le nő szi tuá ciók nak ér vé nye -
sül niük. Szé kely ren de zé sei ben a két kom po nens mind vé gig di na mi kus egyen súly -
ban van.

Az előadás ban ki vé te le sen nagy sze re pük van a struk tú rák nak, a fi gu rák ha bi tu -
sá nak, a csen dek nek, a moz du la tok nak, a te kin te tek nek, mindan nak, ami a szö ve -
get – ahogy Füst milán is el kép zel te – el len pon toz za, kiegé szí ti, de nem más esz -
köz zel is mét li. A da rab nyi tó je le ne té ben pél dául hosszan nem tör té nik sem mi
ér dem le ges, a cse lek ményt tény le ge sen elin dí tó ese mény. Csak egy fur csa, sej tel -
mes, vissza ta szí tó kör nye zet moz gal mas ké pét lát juk. hiá nyo san öl tö zött fér fiak
tűn nek fel, leül nek, áll do gál nak a szí nen, alig ki ve he tő szó fosz lá nyok, kiál tá sok hal -
lat sza nak va la hon nan a hát só sze pa rék nak vél he tő zu gok ból. las sú lép tek kel elő re -
cso szog egy ágyék kö tős fér fi, akit a szín pad ele jén vissza for dí ta nak, s a há tul ról tel -
je sen csu pasz alak el tű nik a fél ho mály ba, leül a fal mel let ti ló cá ra. egy fe hér sá las,
lány ké pű fiata lem ber sé tál át a szín pa don, s el tű nik a bal ol da li el ső aj tón, hogy az -
tán a me tel lus -e gna ti us szó pár baj után egy idő sebb fér fi tár sa sá gá ban, ket te jük fél -
reért he tet len kap cso la tá ra fi no man utal va tér jen vissza.

eb ben a hang sú lyo zot tan fér fi tár sa ság ban rez ze net len, unott arc cal tesz-vesz az
idős kocs má ros. Ide, eb be a vi szo lyog ta tó kör nye zet be ro han be az ele gáns me tel -
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lus. ér ke zé sé re szét reb ben nek az em be rek, csak nem üres lesz a szín pad, de pár pil -
la nat múl va in nen is, on nan is fe jek búj nak elő, le sel ked nek, hall ga tóz nak a szó ra -
ko zá suk ban meg za vart fér fiak. S a mocs kos asz tal mel lé leülő kon zul szag ga tot tan
be szél ni kezd, de sen ki sincs a kö ze lé ben, aki hez in téz het né sza vait. A mon da tai ra
a jobb ol da li, fé lig nyi tott aj tó ból jön a pat to gó vá lasz, on nan bú jik elő egna ti us, a
gö rög. A szö veg ből alig há moz ha tó ki, hogy ki mi ről ki ről be szél, az ál lan dóan me -
ne kü lés re kész, ag resszív fel lé pé sű gö rög és a me rev tar tá sú, za vart me tel lus egy -
mást ke rü lő moz gás pá lyá ja és az egy más mel lett el sik ló sza vaik a két em bert, a köz -
tük lé vő za va ros kap cso la tot jel lem zik, s megad ják az előadás fe szült ség- és
at mosz fé ra ka rak te rét. Rö vid idő alatt majd’ min den sze rep lő meg for dul e le buj ban,
egy mást vált ják, csak vil la nás nyi je len lé tük van az egyes ala kok nak, s e vil la ná sok
ugyanolyan jel le gűek, mint a me tel lus és egna ti us kö zöt tié.

Szó sincs itt a meg szo kott ex po zí ció ról, ami kor a da rab min den szá lát a szer ző
be mu tat ja, elin dít ja, a vég ki fej let megér té sé hez szük sé ges in for má ció kat megad ja.
Itt bi zony az el ső fel vo nás vé gé re sem lesz sok kal oko sabb a né ző, csak sejt he ti a
sze rep lők kö zöt ti kap cso la tok lé nye gét, az előadás fo ko za to san nyí lik ki a kö zön -
ség szá má ra.

Szé kely ren de zé sé ben a leg több lá to ga tó – me tel lus, Ca tul lus, Cal vus pél dául –
ide gen eb ben a kö zeg ben, míg a min dig nyi tott, hosszú fe hér ka bát ban, sál lal meg -
je le nő, gya nús dol gok kal fog lal ko zó Clo di us ott ho no san mo zog itt, és ter mé sze te -
sen bir to kol ja a te ret – mint min den te ret – Clo di a. me tel lus nak el sem jut a tu da -
táig, hogy itt mi ve szi kö rül, annyi ra be szű kült a gon dol ko dá sa, csu pán ösz tö nö sen
ir tó zik a hely től. Cal vus kül ső leg nyu god tan és ter mé sze te sen fo gad ja el a szo kat -
lan hely ze tet. Ca tul lus a fi zi kai rosszul lét ál la po tá ban, un do rod va ro han gál fel s alá,
de ezt az un dort ki ter jesz ti az ilyen he lye ken já ró Clo di á ra is, hogy az tán a szó szo -
ros ér tel mé ben a föld szennyé ben fet reng ve ma ga is be pisz ko lód jon, s ön ma gá tól
is un do rod va vál lal jon kö zös sé get az asszonnyal.

Az előadás egé szét és rész le teit a szí né szi je len lét ere jé nek és át té te les tar tal má -
nak ket tős sé ge hat ja át, s az a fe szült ség, ami ab ból adó dik, hogy a konk rét sza vak
és cse le ke de tek mö gött min dig va la mi más ról is szó van. pél dá ja en nek a má so dik
fel vo nás ere de ti leg vil la nás nyi kez dő epi zód ja, ami az előadás ban igen je len tős lesz.
A már em lí tett vas rúd nál le vő kis asz tal mel lett ül és el szá mo lást ké szít Fe rox (Kun
vil mos), és fel-a lá ro han gál a fél ho má lyos, zeg zu gos szo bá ban Cal vus (Sin kó lász -
ló). A mindössze két gé pelt ol dal nyi je le net ben a kap cso la tok to tá lis ab szur di tá sa,
a tár sa dal mi hie rar chia, a funk ciók tö ké le tes zűr za va ra, a kom mu ni ká ció kép te len -
ség riasz tó mér té ke fo gal ma zó dik meg. A je le net ben csak ar ról van szó, hogy Cal -
vus be top pan me tel lus há zá ba, s mi vel hiá ba vár Clo di á ra és Ca tul lus ra – aki nek ke -
re sé sé re in dult –, üze ne tet hagy a nő nek, és tá vo zik. eköz ben Fe rox dol go zik. De a
je le net csúsz ta tott dia ló gus tech ni ká ját Szé kely felerő sí tet te, s eb ből bon tot ta ki azt
a hely ze tet, amely a konk rét je len tés nél mé lyebb és több lett. Fe ro xot, a szol gát Kun
vil mos megál la po dott hi va tal nok nak mu tat ja, aki funk ció ja, a ház ban el fog lalt hely -
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ze te alap ján fö lény ben van a be to la ko dó ide gen nel szem ben, s ezt a fö lé nyét, ha fi -
no man is, de érez te ti. oda ve tett kér dé sei – „hi te le ző vagy?” „Ban kár vagy?” – és vá -
la szai – „Ak kor ez sze re lem.” „nem vagy te ban kár.” – a hi va tal nok min den ko ri, ügy -
fe let megalá zó, min dent min dig job ban tu dó, kiok ta tó ma ga tar tá sát sű rí tik ma guk ba.
Ugyanak kor Fe rox a hi va tal nok lét em ber tor zí tó ha tá sai nak is meg tes te sí tő je: Cal -
vus eré lyes fel lé pé sé re ag resszív visszauta sí tás sal, sőt az in zul tus kény sze rű el tű ré -
sé vel is rea gál, de Fla vi á hoz a fő nö ki ha ta lom irán ti szol ga lel kű ség gel vi szo nyul. Fe -
rox szal, a szol gá val szem ben Cal vus ki szol gál ta tott hely zet be ke rül, ide ges sé ge,
in ge rült sé ge ket tős in dí té kú – nem ta lál ja aki(ke)t ke res, s fel há bo rít ja a szol ga vi -
sel ke dé se –, s tör vény sze rűen ve zet a ki rob ba nás hoz. ezt azon ban a szí nész és a
ren de ző az ab szurd hely zet nek meg fe le lően nem tra gi kus össze csa pás nak lát tat ja.
Cal vus rá ri pa ko dik Fe rox ra, meg ra gad va a re ver jét, ma gá hoz ránt ja a szol gát, s úgy
kiabál a ké pé be. De ami kor azt mond ja, hogy „egy szót sem!”, ak kor vissza lö ki őt a
szék be, így a kö vet ke ző mon da ta – „leül ni, és to vább ír ni azt az el szá mo lást – úgy!”
– gro teszk ké te szi a hely ze tet. A két em ber kö zöt ti kap cso lat a csen dek ből szü le tik
meg, ab ból, ahogy Sin kó te kin te té vel bir tok ba ve szi a szo bát, a für dő szo bát, az öl -
tö ző asz tal kát, s csak jó val ké sőbb je len ti ki: „na gyon tet szik itt ne kem min den”, meg
ab ból, ahogy Kun vil mos le fitymá ló ajak biggyesz tés sel jel zi a szol ga vé le mé nyét a
lá to ga tó ról, s ab ban az el len tét ben, ami a he lyét nem vál toz ta tó, te vé keny ke dé se
köz ben is be lül ről moz du lat lan szol ga és a he lyét nem ta lá ló, nyug ta lan, örök ké
moz gó Cal vus kö zött ala kul ki.

Az előadás óriá si ér zel mi és ki fe je zés be li szél ső sé gek kö zött mo zog: erős ef fek -
tu sok és csön dek, ro ha nás és moz du lat lan ság, üvöl tés és sut to gás, éles fé nyek és
tom pa ár nyé kok köz ve tí tik az el len té tes ér zel mek vi ha rait. Fla via egy moz du lat tal
sep ri le a Clo dia öl tö ző asz ta lán lé vő pi pe re hol mi kat, en nek a gesz tus nak a di na mi -
ká ja, az üve gek csö röm pö lé se an nak a le foj tott in du lat nak a le ve ze té se, ami a me -
nye előt ti meg hu nyász ko dás, bo csá nat ké rés csönd je alatt gyűlt fel ben ne. me tel lus
és Clo dia má so dik fel vo nás be li vias ko dá sa köz ben a csen dek és a tett le ges sé gig fa -
ju ló ve sze ke dé sek vál ta koz nak. hosszan, egy más sze mé be néz ve áll nak, el vi sel he -
tet len sé gig nő a köz tük sű rű sö dő fe szült ség, mi köz ben az ér zel mek és gon do la tok
hul lám zá sa a me tel lust ját szó Be ne dek mik lós ar cán meg a fé lig hát tal ál ló Ud va ros
Do rottya test tar tá sá nak vál to zá sán kö vet he tő. S mennyi vel más az a zi há ló csönd,
ami me tel lus Clo di át foj to ga tó düh ro ha ma, az asszony se gít sé gé re sie tő Ca tul lus és
Ter tul lia ki ker ge té se után kö vet ke zik be, s mi lyen össze tett ér zé se ket sű rít ma gá -
ba az a hall ga tás, ami azt kö ve tően áll be, hogy Clo dia elárul ja: akit me tel lus az imént
ki do bott, az nem más, mint a kon zul ál tal nagy ra tar tott köl tő. Be ne dek egy csen -
des mo soly ban ké pes me tel lus nak a tet te miat ti szé gye nét, a köl tő irán ti ér dek lő -
dé sét, az el len fe le meg lec kéz te té se miatt ér zett büsz ke sé gét egy szer re ér zé kel tetni.

Ca tul lus és Clo dia vi szo nyá ban nin cse nek meg az egy más is me re té ből adó dó csön -
dek, ők több nyi re mar can gol ják, bánt ják egy mást. Kap cso la tuk lé nye gét min den -
nél job ban ki fe je zi az a szó vál tá suk, amely ben Clo dia ki fa ka dá sá ra – „mel let tem él -
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tél, és nem vet ted ész re, hogy egye dül va gyok!” – Ca tul lus csak né hány rep li ká val
ké sőbb rea gál: „mi lyen egye dül va gyok én!” mindegyik a ma ga sé rel meit haj to gat -
va ke re si a má si kat, de iga zá ból kép te len a má sik ra fi gyel ni.

ez az egy más ra fi gye lés kez det ben me tel lus és Ca tul lus kö zött sem jön lét re, de
ahogy ki de rül szá muk ra sor suk ha son ló sá ga, va la mi mély, a szó vál tás, a vi ta fel szí -
ne mö gött ala ku ló egyetér tés, a ba rát ság le he tő sé ge bon ta ko zik ki. Ca tul lus kor ho -
ló, a kon zult apá tiá já ból ki rán ta ni aka ró fel kiál tá sá ra – „Te is gyen ge vagy? ne add
meg ma gad te is a nyo mo rú ság nak!” – me tel lus vég te len ke se rű, ugyanak kor a bel -
ső meg nyug vás hoz ve ze tő meg vi lá go so dást megélő em ber ként kér dez vissza: „meg
le het sza ba dul ni, te azt hi szed?” má té Gá bor hol dug dos sa, hol szín pa dia san mu to -
gat ja a me tel lus meg gyil ko lá sá ra ho zott pisz to lyát (az ere de ti kés he lyett!); Ca tul -
lus még a gon do la tá tól is ir tó zik an nak, hogy megöl je tár sát, vi sel ke dé se szán ni va -
ló an gro teszk. ez zel szem ben Be ne dek me tel lu sa a kez de ti el fo gó dott ság, za var és
zak la tott ság után egy re nyu god tabb.

mind ket ten tud ják, hogy együtt lé tük nek csak egyet len ki me ne te le le het, s azt a
vál to zást, ami e két fi gu rá ban ta lál ko zá suk el ső pil la na tá tól me tel lus ön gyil kos sá -
gáig, il let ve Ca tul lus nak a „nem az is ten te rem tett min ket!” két ség be esett, a ma ga
sor sát is el dön tő ki je len té séig tart, a két szí nész hal lat la nul pon tos és in ten zív szín -
pa di je len lét tel hi te le sí ti.

Be ne dek mik lós ala kí tá sá ban sa já tos fe szült sé get in du kál a bel ső in du la tok, érzel -
mek he ves sé ge és a test tar tás me rev sé ge. más kor is meg fi gyel he tő, hogy a szí nész
kis sé elő re dön tött fel ső test tel, fél rebic cen tett fej tar tás sal, kar jait le szo rít va ját szik,
s tu laj don kép pen ezút tal is így tesz, de ez a test tar tás most a ma gát fe gyel mez ni
igyek vő em ber ké pét idé zi fel, s ez drá mai erőt su gár zó el len tét ben van a sza vak -
ban meg tes te sü lő ér ze lem ki tö ré sek kel. Kü lö nö sen erő sek azok a pil la na tok, amikor
a szó és a moz du lat bel ső ener giá ja össz hang ba ke rül, ami kor a fi gu ra tett le ges ség -
re ve te me dik, ami kor cse lek szik. Be ne dek nem csak a rá min dig jel lem ző ra cio na li -
tás sal, ha nem rend kí vü li emo cio ná lis erő vel is for mál ta meg a sze re pét, meg raj zol -
va azt az utat, ame lyet a fe le sé ge után le sel ke dő, Clo di á ért még har co ló me tel lus a
Ca tul lusszal és hely ze té vel meg bé ké lés ál la po táig, az ön gyil kos sá gig tesz meg.

A ket tős fi gu ra má sik én jét, Ca tul lust má té Gá bor fel fo ko zott és szél ső sé ges ál -
la po to kat megélő ala kí tá sa te szi je len tős sé. Kez det ben a hisz té riás ki tö ré sek ural -
ták já té kát, de a ké sőb bi előadá so kon egy re ár nyal tabb és bo nyo lul tabb ké pet adott
az el len té tes ér zel mek kö zött ver gő dő em ber ről. pá tosz és gúny, öniró nia és me lo -
dra ma ti kus sze rep ját szás, lé lek ta ni hi te les ség és gro teszk el vo nat koz ta tás egy szer -
re jel lem zi já té kát, Ca tul lu sa okos és ér zé keny, ugyanak kor ér zel mei és in du la tai kö -
vet kez té ben be szű kült lá tó kö rű, és ér zé ket len a kül vi lág ra.

Sin kó lász ló el na gyol tabb vo ná sok kal for mál ja meg Cal vust, aki egy ként kö tő dik
Clo di á hoz és Ter tul li á hoz, de iga zá ból Ca tul lu shoz tar to zik. A ci niz mus, a han gos -
ko dás ál ar ca mö gé bú jó fi gu rát a szí nész hiány ta la nul áb rá zol ja, és azt is ér zé kel te -
ti, hogy Cal vus tá vol ról sem olyan for má tu mú em ber, mint a ba rát ja, s azt is, hogy
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tisz tá ban van az zal: „kez dő dik min den elöl ről”, azaz hiá ba kí sé ri el Clo di át Gö rögor -
szág ba, sem az asszony, sem az ő éle té ben nem ren de ző dik el sem mi, min den megol -
dás csak ideig le nes jel le gű, bol dog ta lan sá gu kat ugyanúgy elő re le het lát ni, mint azt,
ami ez előtt tör tént, tud ni le he tett elő re.

ol savsz ky éva Fla vi á já ban ugyan a gyű lö let do mi nál, de emel lett a fi gu ra töb bie -
ké hez ha son ló ma gá nyát, esen dő sé gét is meg mu tat ja. Ala kí tá sa a megírt nál össze -
tet tebb nek mu tat ja Fla via alak ját, kü lö nö sen ak kor bom lik ki ez az össze tett ség,
ami kor a szí nész nő az asszony szétesett sé gét, ki szol gál ta tott sá gát, il let ve a fia ha -
lá lát kö ve tő ál la po tát áb rá zol ja.

Cso mós ma ri játssza Ter tul lia in kább dra ma tur giai lag fon tos, sem mint tel jes élet -
sors sal ren del ke ző alak ját. A szí nész nő el ső sor ban a fi gu rá ban rej lő ket tős sé get, a
rea li tás ér zé ket és a köl té szet sze re te tét je le ní ti meg. min dig, min den hely zet ben
két láb bal áll a föl dön, so sem hagy ja el a hu mo ra (eb ben a ko mor mű ben!), s min -
den re tud egy vers sort idéz ni. Cso mós ma ri oly ter mé sze tes ség gel mu tat ja meg
mindezt, hogy a sze rep funk ció já nál lé nye ge sen fon to sab bá vá lik, anél kül hogy az
elő tér be to la kod na.

Az előadás kö zép pont já ban szí né szi leg is Clo dia, azaz Ud va ros Do rottya áll. A to -
tá lis ér zel mi ki sem mi zett sé get s az élet pil la nat nyi örö mei nek él ve ze tét, a min den -
kit le nyű gö ző, ma gá ba bo lon dí tó szí nes és iz ga tóan iz gal mas egyé ni sé get s a min -
den ki nek ki szol gál ta tott nőt ér zé keny ség gel s erő vel mu tat ja meg. Ud va ros min den
por ci ká já ban igé ző, imád ni va ló nőt áb rá zol, de a dé mont, a bes tiát is. A szí nész nő
a fi gu ra el len té tes vo ná sait min dig együt te sen tud ja felidéz ni, ne ve té sé ben ott az
el foj tott sí rás is, a két ség be esé sé ben a felol dó vi dám ság le he tő sé ge. Ud va ros nem -
csak az ott ho nát, csa lád ját el vi sel ni nem tu dó asszony kis tra gé diáit éli meg, ha nem
azt a min den nél ke gyet le nebb nagy tra gé diát is, ami ab ból a felis me rés ből adó dik,
hogy hiá ba tör tént meg az, ami re rég től fog va ké szült, hiá ba halt meg me tel lus, ő
nem lett sem bol do gabb, sem sza ba dabb, sőt éle te ezután még ki lá tás ta la nabb, mert
ki de rült, hogy a sor sán lé nye gé ben sen ki sem tud vál toz tat ni. A szí nész nő Clo di á -
nak me tel lu shoz fű ző dő vi szo nyá ban sem csak a gyű lö le tet, ha nem a sze re te tet is
meg mu tat ja, csakúgy, mint a Ca tul lu shoz va ló kap cso la tá ban a sze re tet mel lett a
gyű lö let is meg je le nik. Az ala kí tás egé szét vé gül is a női lét ki vé te les gaz dag sá gú
áb rá zo lá sa ha tá roz za meg, eb ből bom lik ki min den rész let szép ség.

Az előadás zá ró ké pé ben egye dül ma rad Ca tul lus. A köl tő től el bú csú zott már Clo -
dia és Cal vus, le zá rult min dő jük éle té ben egy sza kasz. Ca tul lus lám páért kül di szol -
gá ját, Ru fust, s vissza fek szik a föl dön lé vő mat ra cá ra. Sö té te dik. vissza tér a nem -
rég tá vo zott Ter tul li a. A köl tő ma gá hoz hív ja, a nő sír ni kezd. Ca tul lus ki nyö gi;
„ma radj itt ná lam”, Ter tul lia bol dog sá gá ban és tisz tán lá tá sá ban zo kog. má té úgy
mond ja ki: sze ret lek, hogy ab ból a tel jes ve re ség ér ző dik ki. Rö vid bir kó zás, hem -
per gés után a két szí nész a szín pad kö ze pé re ke rül. A nő sé tál ni akar. Cso mós ma -
ri fel akar ja ad ni má té Ca tul lu sá ra a ci pő jét, az azon ban le rúg ja ma gá ról azo kat. A já -
ték egy re va dabb és el ke se re det tebb, mi köz ben ka cag nak, de a ne ve tést a sí rás tól
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alig vá laszt ja el va la mi. A két em ber ve ge ta tív lény ként vi sel ke dik. Az tán az asszony
kér le li még a fér fit: „Gye re, Ca tul lus, csa va rog junk egy ki csit…” és ma rad nak.

A hely zet to tá lis re mény te len sé ge fe je ző dik ki eb ben a kép ben, ami kor meg szó -
lal Ste ve Reich ko nok mo no tó niá jú, kí mé let le nül pon tos ze né je.

UTÓ ÉLET
míg a ’68-as ma dách szín há zi be mu ta tó ról több sé gé ben fa nyal gó írá sok szü let tek,
Szé kely előadá sa osz tat lan elis me rést vál tott ki a kri ti ku sok és sza kí rók kö zött. nem -
csak a szo ká sos ál ta lá nos esz té ti kai szem pon tok ural ták a re cen zió kat, a leg töb ben
– azok is, akik más kor elő sze re tet tel ki fo gá sol ták Szé kely ren de zé sei nek han gos sá -
gát, haj szolt sá gát vagy „hu mor ta lan sá gát” – ki vé te le sen erős, össze tett és fel ka va -
ró él mény ről, ugyanak kor min den ízé ben tö ké le te sen meg va ló sí tott kom po zí ció ról
szá mol tak be.

Jó pá ran egyes rész le tek szí né szi-ren de zői mély sé gei re va ló rá cso dál ko zá suk nak
szin te val lo má sos stí lus ban ad tak han got, mint ahogy tet te ezt Kol tai Ta más is: „van
a já ték ban egy lát szó lag hang súly ta lan moz za nat. me tel lus rá ri vall Clo di á ra: „mit
állsz ott, mint egy ut ca lány!” né hány má sod perc az egész, de a pil la nat ba zárt lá to -
más meg tör té nik; a dísz let, a test tar tás, a vi lá gí tás együt te sen lét re hoz za a mon dat
mö göt ti ké pet, s ami fon to sabb: a szi tuá ciót. Szé kely mind vé gig ilyen kí mé let len
ana lí zis nek ve ti alá Füst milán egy más ra tor ló dó han gu la tait, egy re föl jebb sró fol va
az in tel lek tuá lis fe szült sé get, és egy re több rea lis ta rész le tet bont va ki be lő le. éles,
filmsze rű vil la ná sok rög zí tőd nek tu da tunk re ce hár tyá ján, torz po fák és tes tek a für -
dő ből, a kocs ma le zu ha nó re dő nye, ide ges lá bak to por gá sa a re dőny mö gött, pad -
ló ra loccsa nó víz egy ré mült arc cal be ro ha nó szo ba lány ke zé ből, der medt vi gyázz -
ál lás a friss ha lott mel lett… Te kin te tek és moz du la tok.”6

A fel té tel nél kü li di csé re tek kel igen csak fu kar ko dó mé szá ros Ta más szin tén fel -
ső fo kon elem zi a pro duk ciót, igaz, ő azért a vá lasz tott for ma be fo gad ha tó sá gá val
kap cso la tos ké te lyeit is meg fo gal maz za: „A já ték ban Szé kely szin te meg szün te ti az
úgy ne ve zett kül ső tör té nést. Fölold ja, el tün te ti a szí né szi szfé ra rend kí vü li in tenzitá -
sá ban. hiá ba szok tuk meg, hogy Szé kely ren de zé sei nek »alap já ra ta« is olyan fel sró -
folt, mint ha bár me lyik pil la nat ban be kö vet kez het ne a de to ná ció – most úgy érezzük,
hogy a Catullus sze rep lői nek in du la ti töl té se, el szánt eg zal tá ció ja egy vi lág égés hez
ele gen dő vol na.

Amit Szé kely meg va ló sít, az egy pa ra do xon: lá zas ér zel mek től fű tött, vul kán lük -
te té sű s egy szers mint kí mé let le nül tár gyi la gos lát le let. egy kór bonc no ki je len tés,
amit átiz zít a köl tői szen ve dély.

min den mon dat, min den szó ön ál ló drá ma – mert mindegyik a lel ki ál la pot egy
új mu tá ció ja, va rián sa vagy el len pont ja, és ez a hi he tet le nül sok ré tűen, min den pil -
la nat ban más ol dal ról reflek tált szí né szi lé te zés a né zőt is szün te le nül új meg új
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6 Kol tai Ta más: odi et amo. ÉletésIrodalom, 1987. már cius 20.



reflexi ó kra, fi gyel mé nek ki me rí tő össz pon to sí tá sá ra kész te ti. Itt mind vé gig kö nyör -
te len ener giá val mun kál a meg le pe tés: a Catullus fő alak jai so ha, egyet len gesz tu -
suk ban sem egyér tel műek. nem ilye nek vagy olya nok, ha nem egy szer re két ség be -
ej tően min den fé lék és sem mi lye nek.

Ami kor Szé kely le mond az an tik mi liő ál cá já ról és vál lal ja a drá ma kö ze géül a
szín pa di el vont sá gá ban, eny he sti li zált sá gá ban is mai kép ze te ket kel tő pol gá ri kör -
nye ze tet, ak kor lényegileg hű az írói kon cep ció hoz – vi szont azt is vi lá go san lát ja,
mi en nek a gesz tus nak a koc ká za ta: az, hogy a já té kot ha tal má ba ke rít he ti a tör té -
net ba na li tá sa.

ezért szü le tik meg a szín pa don ez a mell be vá góan tö mény ér zel mi té boly, ezért
a mind vé gig fenn tar tott, úgy szól ván neu rasz té niás fel fo ko zott ság. Ami egy fe lől le -
nyű gö ző és csakugyan túl len dí ti a mű vet a na tu ra liz mu son, ugyanak kor más faj ta
gá ta kat emel. Két prob lé mát lá tok, mind ket tő a be fo ga dás le he tő sé gé vel kap csolatos.

Az előadás ma gas fe szült sé ge egy idő után nem en ge di a já ték mo ti vá ció já nak ér -
zé ke lé sét, a fi gu rák bi zo nyos mér té kig nivellálódnak. Az előadás iz gal mas el lent -
mon dá sa, hogy az ala kok nak ez az időn kén ti kö vet he tet len sé ge ép pen a já ték ki vé -
te les mi nő sé gé ből fa kad. S ez zel kap cso la tos a má so dik prob lé ma kör. Szé kely nél
adott idő vagy gram ma ti kai egy ség alatt a szí né szek olyan mennyi ség ben ad ják az
úgy ne ve zett szö ve ga lat ti bel ső tör té né sek bo nyo lult va riá cióit, oly mér ték ben tágít -
ják ki és je le ní tik meg az egyes moz za na tok asszo ciá ciós bá zi sát, ami a né ző számá -
ra fel dol goz ha tat lan, il let ve csak tö re dé ke sen ap per ci piál ha tó, ezért za var ba ej tő.”7

A leg kri ti ku sabb nak pá lyi And rás mu tat ko zott, aki – a ren de zés min den ér té két
elis mer ve – mé szá ros hoz ha son lóan azt ke res te, hogy miért nem ké pes az előadás
min den „át lag” né ző re is olyan erő vel hat ni, mint a „beava tot tak ra”: „Füst milán
nem jel le me ket ír, nem tör té ne tet me sél, nem kor raj zot ecse tel get, ha nem sa já tos
pro fán pas siót, szen ve dély-tör té ne tet je le nít meg.

A ren de ző al ko tói té nye ző vé kí ván ja ten ni azt az idő táv la tot, ami a mai szí nészt
a meg je le ní ten dő da rab tól el vá laszt ja. e fe szült ség ből le nyű gö ző szí né szi exp resszi -
vi tás szü le tik, szin te min den szó és min den gesz tus a fe hér iz zá sig he vül, s nem ke -
vés bé exp resszí vek Sza kács Györ gyi ru hái, An tal Csa ba át lát ha tó egy sze rű sé gé ben
is fan tasz ti kus já ték te re.

mégis hiány zik va la mi, a Füst mi lán -i »tel jes ség bű vö le te«, an nak al ko tói ku ta -
tá sa, hogy mi ben más, mi ben to vább lé pés ez a drá ma a Boldogtalanokhoz ké pest.

A Boldogtalanokat Szé kely két szer is si ker rel ren dez te meg, élet tö re dék nek fogta
fel, ami sa já tos le he tő sé get nyi tott szí né szei nek, hogy az egy ko ri fi gu rák bő ré ben
ma guk ról vall ja nak. ezt az »élet ízű«, val lo má sos szí né sze tet azon ban kép te len ség
átvinni a Catullusra, mert ez a mű más fe lé mu tat, más meg kö ze lí tést igé nyel. en -
nek megjele ní té se el ső sor ban nem exp resszi vi tás kér dé se, ha nem egy faj ta színészi
mély lé lektané.
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7 mé szá ros Ta más: Te is gyen ge vagy? MagyarHírlap, 1987. már cius 28. 6.



A Catullus szin te min den mo men tu má nak su gár zó fé nye van, ám a cse lek mény
pusz ta nyo mon kö ve té se is hal lat lan erő fe szí tést igé nyel. Tö re dé ket lá tunk, ap ró fé -
nyes mo zai ko kat, ame lyek in kább hal mo zód nak, sem mint mé lyebb kap cso la to kat
sej tet né nek.”8

e jo go san fel vet he tő kér dé sek el le né re egyetér tés ala kult ki ab ban, hogy a Catul-
lus Szé kely Gá bor pá lyá já nak egyik ki ma gas ló csúcs tel je sít mé nye. ha egy da rab nak
ilyen ideá lis in terp re tá ció ja szü le tik, az ki hat a mű to váb bi elő a dá stör té ne té nek ala -
ku lá sá ra is. más fél év ti ze det kel lett ar ra vár ni, hogy va la ki en nek a pro duk ció nak az
em lé ké vel meg har col va is mét elő ve gye Füst milán da rab ját: Szi ko ra Já nos 2002-ben
Szol no kon vit te szín re a Catullust.

(A pon tos ság hoz hoz zá tar to zik, hogy ma ros vá sár he lyen a Szent györ gyi Ist ván
Szín mű vé sze ti In té zet nö ven dé kei jó val ko ráb ban, 1991 de cem be ré ben vizs ga -
előadás ként ját szot ták el a drá mát. Ko vács le ven te ren de zé sé ben a fő sze re pe ket az
utol só há rom ta gú osz tály tag jai, a töb bit a ro má niai for ra da lom utá ni el ső na gyobb
lét szá mú osz tály hall ga tói ala kí tot ták, Fla via élet re kel té sé re pe dig az in té zet egyik
ta nár nő je vál lal ko zott. A pro duk ció el ső sor ban pe da gó giai cé lo kat szol gált.)

Szi ko ra bi zo nyos te kin tet ben nem Szé kely hez, ha nem pár tos Gé zá hoz nyúlt vissza,
ami kor gö rög osz lop csar nok ban, de mai ru hák ban ját szat ta a mű vet. A be mu ta tó
nem csak a szé ke lyi min tá hoz, ha nem ön ma ga vál la lá sá hoz ké pest is csa ló dást oko -
zott, kü lö nö sebb ren de zői in ven ciót, ön ál ló és a ki lenc ve nes évek ele jé re ér vé nyes
kon cep cio ná lis meg kö ze lí tői szán dé kot nem le he tett kiol vas ni a szá mos szép ké pet
tar tal ma zó, de tem pót lan és erőt len in terp re tá ció ból.

2013-ban egy Szé kely-ta nít vány, az el ső osz tá lyá ban vég zett har gi tai Iván vál lal -
ta a csak nem le he tet lent: a ma gyar Szín ház stú dió já ban vit te szín re a Catullust. Füst
milán da rab ja – a Boldogtalanokkal együtt – el ma rad ha tat lan tan agyag Szé kely nél,
így en nek szín pa di rea li zá lá sa a ta nít vá nyok szá má ra több is, más is, mint egy „kö -
zön sé ges” szín mű meg ren de zé se: a meg ha lad va foly ta tás pa ran csa sze rint ki ke rül -
he tet len ki hí vás a mes te rü ké től el té rő ér tel me zés kiala kí tá sá ra, ön ál ló al ko tó lé tük
el ső sor ban sa ját ma guk nak szó ló iga zo lá sa.

har gi tai is az ak tuá lis má ba he lye zi a cse lek ményt, a szűk te ret fény cső-osz lo pok
ta gol ják, a szí né szek mai ru hát vi sel nek. Az el ső fel vo nás hely szí ne csap szék he lyett
va la mi fé le ze nés szó ra ko zó hely. Ca tul lus a má so dik rész ben a Szomorúvasárnapot
meg az Engemnemlehetelfelejteni-t da lol ja. A szó ró lap sze rint a drá ma lé nye ge a
szen ve dély, a sze re lem és a gyöt re lem együt tes je len lé te, de az előadás ban a hűt len
asszonnyá, há nya ve ti sze re tő vé és vi lág fáj dal mas férj jé le fo ko zott fi gu rák eb ből
a komp le xi tás ból nem so kat mu tat nak. A pro duk ció rész le ges si ke re nem csu pán a
ren de zőn kér he tő szá mon, hi szen a szín ház és a tár su lat adott sá gai ele ve be ha tá -
rol ták a vál lal ko zás le he tő sé geit.
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8 pá lyi And rás: Szín há zi előadá sok Bu da pes ten. Jelenkor, 1987. 5. 445.



ma már nem két sé ges, hogy a Catullus Füst milán élet mű vé ben és a ma gyar drá -
ma 20. szá za di tör té ne té ben egyaránt kiemel ke dő, ko rát jócs kán megelő ző mun ka,
mint ahogy az sem vi tat ha tó, hogy mind máig meg ha lad ha tat lan Szé kely Gá bor ren -
de zé se is.
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Máté Gábor (Catullus), Csomós Mari (Tertullia), Catullus, 1987



KÉ KE SI KUN ÁR PÁD 

AZ „ÉL TE TÔ GYÛ LÖ LET” TRA GI KU MA
SZÉ KELY GÁ BOR: A MI ZANT RÓP, 1988

AZ ELÔADÁS SZÍN HÁZ KUL TU RÁ LIS KON TEX TU SA
Amizantróp a Ka to na Jó zsef Szín ház nagy nem zet kö zi si ke rei nek idő sza ká ban szü -
le tett, a tár su la tot 1982–1989 kö zött igaz ga tó Szé kely Gá bor utol só ot ta ni ren de -
zé se ként.1 Tö ké le te sen pél dáz za a Szé kely-é rá ban szín re ke rült ka to nás előadá sok
szak mai ma xi ma liz mu sát és lá tens po li ti kus sá gát, egy tár sa dal mi prob lé má kat meg
nem ke rü lő, sőt a nyolc va nas évek el ső nyil vá nos sá gá ban a le he tő legár nyal tab ban
te ma ti zá ló szín ház kö zös gon dol ko dás ra kész te tő el szánt sá gát. A rend szer vál tás
előtt nem sok kal, egy ko ránt sem for ra dal mi év ti zed vé gén a „ket tős be széd” tár gyá -
vá tet te a tár sa dal mi rom lás sal együtt já ró er köl csi amor ti zá ciót, és a his to ri zá ló
ren de zés kön tö sé ben, az át hal lás me cha niz mu sá ra épít ve szólt köz ál la po taink ról a
meg tűrt klasszi ku son ke resz tül.2 A szó lás ele ven sé gét, a „Két seb a két sze mem. ez
a vi lág ro had. / nem me rek szét néz ni, mert el há nyom ma ga mat”3 jel le gű fo gal ma -
zás ener gi kus sá gát el ső ren dűen pet ri György for dí tá sa biz to sí tot ta, szo ros szá lak -
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1 Az előadás sze rep osz tá sát lásd a füg ge lék ben.
2 A re cen zen sek kö zött akadt, aki az al ce ste -i gyű lö let tár gyát köz he lye sen „egy esz mé nye ket, esz -

mé ket, meg győ ző dé se ket és hi te ket megunt ka cat ként fél re söp rő vi lág ban” (Szán tó eri ka: Kar -
zat. Képes7, 1998. de cem ber 3. 8.) lo ka li zál ta. má sok pon to san meg fo gal maz ták, hogy ez eset -
ben „az egyé ni és tár sa dal mi cse lek vés ma legége tőbb gond jai ról” (Bar ta And rás: Al ce ste, ko runk
hő se. MagyarNemzet, 1988. 12. 29. 9.), „a vi szo nyaink kö zött egy re in kább el ha tal ma so dó men -
tál hi gi é ni ai rom lás ról” (Kol tai Ta más: új ra né ző. Képes7, 1989. áp ri lis 8. 8.) és „a megal ku vás kon -
szen zu sá ról” (Al má si mik lós: Sze res sé tek az em ber gyű lö lőt! Népszabadság, 1988. no vem ber 30.
7.) van szó. S volt, aki egyér tel mű vé tet te, hogy „Cser hal mi György Al ce ste -et ját szik, mégis a mai
ma gyar szel le mi és közélet száz és száz alak ját játssza” (Tar ján Ta más: odi et amo, Színház, 1989.
feb ruár. 22.).

3 mo lière: DrámákPetriGyörgyfordításában. pécs, Je len kor Kiadó, 1995. 146.



kal kap cso lód va köl té sze té nek megannyi rész le té hez.4 A lep le zet le nül „fel to la ko dó
un dor” (pet ri) pe dig Ascher Ta más há rom év vel ko ráb bi Háromnővéré hez ha son ló
erő vel adott han got az „itt nem le het él ni” két ség be esé sé nek.

DRA MA TI KUS SZÖ VEG, DRA MA TUR GIA
pet ri ma is hasz nált, ki vé te les ere jű mo lière- vál to za ta le vál tot ta Sza bó lő rinc (1954)
és mé szöly De zső (1971) ki fo gás ta lan ver se ze tű tol má cso lá sait. For mai he lyett gon -
do la ti sza ba tos ság ra tört: nem ak tua li zált, ha nem egyér tel mű vé tet te Al ce ste in du -
la tát, kiik tat va a da rab megannyi, mo lière ko rát túl nem élő prob lé má ját.5 el tűnt a
re to ri kai kö rül mé nyes ség – a be széd mind azon for du la ta, amely nem a mon dan dót
szol gál ja –, az ál ta lá nos te ge zés és a nyers szó for du la tok pe dig is me rős sé han gol -
ták a pár be szé de ket, ame lyek úgy vissz han goz zák „az ud var” ki fe je zést, ahogy az
in téz mé nyes szo cia liz mus vo nat ko zá sá ban hasz nál juk „a rend szert”. Szé kely ren de -
zé sé nek sinequanonja ként, pet ri for dí tá sa a vi sel ke dés mai sá gát is imp li kál ta, fő -
leg, hogy a jel lem ko mé dia ha tás me cha niz mu sát fö lülír va a mi zant ró piát „az él te tő
gyű lö let té” transz for mál ta.6 Fo dor Gé za több mint dra ma tur gi se géd le té vel Al ce ste
már-már tra gi kus hős sé vált, aki – a mo lière ko rá ra uta ló moz za na tok ki szű ré se kö -
vet kez té ben – a né zők kor tár sá nak tű nő, önemész tő in tel lek tuel ként kiál tot ta vi -
lág gá el len szen vét az őt kö rül ve vő vi lág gal és ala kok kal szem ben.7

A REN DE ZÉS
no ha több re cen zens em lí ti „az előadá son át sü tő sze mé lyes sé get”,8 a Ka to na Mi-
zantrópjá ban iz zó ha rag nem az al ko tók in di vi duá lis elé ge det len sé ge miatt, in kább
azon, a tár sa dal mi lét tel per le ke dő, az em ber gyű lö let okait firta tó, kon zek vens szín -
há zi gon dol ko dás pél dá ja ként lett hang sú lyos sá, amely előadá sok egész so rá ba il -
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4 lásd pél dául az Élektra (PetriGyörgyversei. Bu da pest, Szé pi ro dal mi Kiadó, 1991. 248–249.) ki -
fa ka dá sát a tra gi kus gö rög triász mind há rom tag ja ál tal föl dol go zott mí tosz hős nő jé nek per szó -
ná ján ke resz tül.

5 vö. az előadás dra ma turg já nak és (nem mel lé ke sen) pet ri köl té sze té ről mo no gráfiát író Fo dor
Gé zá nak a megál la pí tá sá val: „egy olyan szín há zi pro duk ció szem pont já ból […], amely Al ce ste
prob le ma ti ká já nak és in du la tá nak ak tua li tá sát sze ret né […] ve he men sen meg je le ní te ni, a for -
ma hű for dí tás nak sú lyos te her té te lei van nak. […] Az a prob le ma ti ka és in du lat […], amely nek a
mi »él mé nyünk és ví ziónk« ki fe je zést ke res, a mo lière -i hez ké pest ar ti ku lá lat lan, és nem hoz ha -
tó a klasszi kus stí lus tisz ta for má já ra.” (Fo dor Gé za: Mizantróp-változat. In mo lière: A mi zant -
róp, A Ka to na Jó zsef Szín ház előadá sá nak mű sor fü ze te, 1988. no vem ber. 11.)

6 vö. „1 (ob jek tí ve) Az egyik fél, a má sik fél / egy más tól egy re job ban fél: / így al kot hat nak oly egé -
szet, / mely ben nincs he lye sem mi rész nek. 2 (szub jek tí ve) egy nap majd éb re dünk min dent fe -
led ve, / szi vünk ben nem le lünk az él te tő gyű lö let re. / A nap, ami kor el vész min de nünk. / ha jő -
ne is, el ké sett már a hír: / zsu go ro dunk, mint az égő pa pír.” pet ri György: Kéttöredéka
Brezsnyev-érából (pet ri: i.m. 281.).

7 eb ből a szem pont ból so kat mon dó Fo dor Gé za azon meg jegy zé se, hogy „a[z 1789-es] for ra da lom
fe lé ha lad va Al ce ste mindin kább a fennál ló val va ló szem ben ál lás po zi tív hő sé vé vált, míg nem Ca -
mil le Des mo u lins egye ne sen ja ko bi nus nak ne vez te.” (Fo dor: i.m. 5.)

8 Ró na Ka ta lin: A mi zant róp. FilmSzínházMuzsika, 1988. no vem ber 19. 6. 8.



lesz tet te az 1988-as be mu ta tót. pár já nak te kint het jük Szé kely szol no ki AthéniTimon-
ját (1976), ka to nás Coriolanusát (1985) és új Szín há zi – utol só ren de zé se ként szín -
re ke rült – Ivanovját (1996), köz vet len (nem csak idő rend sze rin ti) előz mé nyé nek
pe dig a Catullusát (1987). e ren dít he tet len ér dek lő dés kö vet kez mé nye ként nyert
A mizantrópja is ko mor fel han go kat – ko ránt sem uni ká li san per sze, ha nem év szá -
za dos tra dí ció hoz csat la koz va9 –, és moz dult el a tra gi ko mé dia irá nyá ba. vá mos
lász ló 1971-es, ma dách ka ma ra be li ver zió já val szem ben Szé kely ren de zé se nem ak -
tua li zált a kül ső sé gek te kin te té ben, ide o tex tu á lis (pat ri ce pa vis) jel le gé nél fog va
mégis a je len ről mon dott íté le tet. A to rok szo rí tó in terp re tá ció a Szé kelyt jel lem ző
tű pon tos szí nész ve ze tés, a szo li dan his to ri zá ló lát vány és a maian élénk já ték ta láló
megol dá sai ál tal ke rült köz ve tí tés re, „rend kí vül tisz tán vé gig vitt stí lus egy ség gel”.10
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Cserhalmi György (Alceste), Udvaros Dorottya (Célimène). A mizantróp, 1988

19 vö. „Rous seau-val [a d’Alam bert- nak írt le ve lé vel] kez dő dik Al ce ste tra gi kus sá va ló átér tel me zé -
se és átér té ke lé se” (Fo dor: i.m. 2.).

10 Al má si: i.m. 7.



SZÍ NÉ SZI JÁ TÉK
A ren de zés a drá ma szí né szi tol má cso lá sá ra kon cent rált: a szí né szi mun kát egy részt
a hely ze tek, az ala kok és vi szo nyaik lé lek ta ni lag mo ti vált és hi te le sí tett fel fe dé se jel -
le mez te, az átélés je gyé ben, már-már a mo dern ha zai Cse hov-ját szás ke re tei kö zé
he lyez ve mo lière-t.11 más részt, a klasszi cis ta já ték tel jes el len té te ként, a fo lya ma tos
moz gás ha tá roz ta meg, „a mi hek ti kus élet rit mu sunk nak”, „el sie tett élet tem pónk -
nak”, „hisz té ri kus gon dol ko dás mó dunk nak”12 meg fe le lő at ti tűd ki fe je zé se kép pen.
Cser hal mi György Al ce ste -a la kí tá sá ban nem a ma ga tar tás ne ve tés re kész te tő – a mi -
zant róp nak a fös vény hez, a tar tuf fe- höz, a kép zelt be teg hez ha son ló – kü lönc sé gei
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Cserhalmi György (Alceste), Máté Gábor (Philinte). A mizantróp, 1988

11 An tal Csa ba „ve ran dá ra is em lé kez te tő fo lyo só rend sze re” (Tar ján: i.m. 21.) akár egy Cse hov-
e lőadás dísz le te ként is funk cio nál ha tott vol na, a ri val dá nál el he lye zett pad pe dig – ame lyen a
né zők nek hát tal fog lal tak he lyet a szí né szek – a moszk vai mű vész Szín ház 1898-as Sirályá nak
(pon to sab ban az el ső fel vo ná sá nak) ne ve ze tes tér be li megol dá sát idéz te, a Szta nyisz lavsz kij je -
gyé ben fo gant já ték je le ként.

12 Fo dor: i.m. 11.



ke rül tek elő tér be, ha nem a kör nye ze té vel foly ta tott er köl csi csa tá ro zá sok am bi va -
len ciái és el vesz té sük tra gi kus sá ga. Tes té ben hor doz va a már el ját szott tra gi kus hő -
sök em lé két, Cser hal mi zseb re du gott ke ze és be hú zott nya ka, nyur ga alak já nak
szök ke né sei, gya ko ri le gug go lá sai, le fek vé sei ré vén nagy for má tu mú, is me rős ala kot
te rem tett, és „mai szo ron gá sai, mo dern neu ró zi sai szí nezt[ték] a fi gu rát”.13 „Szá -
zad vé gi em ber gyű lö lő jé ben” Sar ka di Im ré től haj nó czy pé te rig a kor társ ma gyar iro -
da lom megannyi „kiégett és meg gyö tört, hisz té riá ra haj la mos”14 ön sors ron tó ja föl -
sej lett, nem egy sze rűen a ki vo nu lást, ha nem a sej te tett ön gyil kos sá got vá laszt va
vé gül. Cé limène- ként Ud va ros Do rottya éppoly rafi nál tan ér zé kel tet te az Al ce ste
irán ti sze rel met és fél tést, mint az Al ce ste ál tal gyű lölt lát sza tok hoz fű ző dő szá lak
el tép he tet len sé gét: ket te jük össze ka pasz ko dá sai és össze csa pá sai mint ha a Nemfé-
lünkafarkastól ta pasz ta la tá val ke rül tek vol na meg for má lás ra. Az en semb le- já ték
kie gyen sú lyo zott sá gá nak meg fe le lően a re cen zen sek kiemel ték má té Gá bor phi lin te-
 jé nek „amő ba sze rű tar tás nél kü li sé gét”15 és „na pi komp ro misszu maink hoz, ap ró kis
csa lá saink hoz” kö ze lebb ál ló ra, „jó val von zóbb ra, em be ribb re”16 for mált sá gát, Bal kay
Gé za oron te- já nak a fő hőst „a ka bi net ala kí tás tö ké lyé ben és vir tuo zi tá sá ban is el -
len té te ző” vol tát,17 va la mint Bod nár eri ka és Ber ta lan ág nes si ke res tö rek vé seit sze -
re peik egy ol da lú sá gá nak ki bil len té sé re.

SZÍN HÁ ZI LÁT VÁNY ÉS HANG ZÁS
An tal Csa ba dísz le te nem his to ri zált és nem mo der ni zált, in kább „va la mi fé le sti li -
zált klasszi ciz must”18 jut ta tott ér vény re: a szín pad fö lé ka zet tás mennye zet bo rult,
de nem lóg tak ró la csil lá rok, a te ret pisz kos fe hér üveg aj tók ren ge te ge zár ta le, de
nem nyíl tak mö göt te és mel let te he lyi sé gek. A szce no gráfia me ta fo ri kus sá gát, egy -
ben in terp re tá ciós ere jét fo koz ta, hogy a dísz let, amely nek lé nye ges jel lem ző je volt
az át te kint he tet len ség, a fel vo ná sok kö zött fo ko za to san hát tér be hú zó dott, vé gül
bal ol da li nyúl vá nyát le szá mít va el tűnt. „mint tér, szín há zi tér ként vég[ez te]”,19 s
ugyan a tisz tán lá tás drá ma be li igé nyé nek nö ve ke dé sé vel egye nes arány ban ki tisz -
tult és le csu pa szo dott, teat ra li tá sa csak még nyil ván va lób bá vált: a be ló gó bár sony -
füg göny, a vi lá gí tás ef fek tu sai, Ar si noé és a bá rók ze né re tör té nő be vo nu lá sa a (min -
dent vagy sem mit) le lep le ző le vél lel, a szín há zias ság és egy ben az át lát ha tat lan ság
meg szün tet he tet len sé gét je lez ték. A tér pe ri fe ri kus ele me volt a szín pad bal sar ká -
ban, a föl dön he ve rő csil lár, amely mel lé Al ce ste több ször le ku po ro dott, és leégett
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13 Csá ki Ju dit: „ez a vi lág – ro had”. A mi zant róp a Ka to na Jó zsef Szín ház ban. ÚjTükör, 1988. no -
vem ber 27. 14.

14 Föl des An na: A mi zant róp, ma. NőkLapja, 1988. de cem ber 3. 21.
15 Kol tai: i.m. 12.
16 Al má si: i.m. 7.
17 Tar ján: i.m. 22.
18 Kol tai: i.m. 12.
19 Tar ján: i.m. 21.



gyer tyáit meg gyúj tot ta. e csil lár szín há zi jel lé té te lé nek (a szi gnifiká ció fo lya ma tá -
ba kap cso lá sá nak) al ter na tí vái az előadás egyéb ként egy sé ge sen po zi tív kri ti kai re -
cep ció já nak be szé des disz ting vá ló té nye zői. volt, aki nem is re giszt rál ta, volt, aki
ér tel met len nek vél te,20 volt, aki ki zá ró lag az előadás kö rén be lül von ta ér tel me zés
alá,21 és volt, aki an nak hold ud va rát te kint ve emel te ki.22 ez utób bi kö ze lí tés kel lő
hang súlyt adott egy olyan elem nek, amely a ren de zés irá nyult sá gát te kint ve akár
an nak emb lé má ja ként is fel fog ha tó, hi szen szem lé le tes sé tet te a leemelt (föld kö ze -
li vé tett) klasszi ci tást, szak rá lis szim bo li ká val je lez te a gyer tya gyúj tást az el tá vo zott
lel ke kért,23 po li ti kai al le go ri kus ság gal pe dig a hely zet to tá lis tönk re ment sé gét. A dísz -
let tel össz hang ban a jel me zek is mo lière ko rát idéz ték, de csak a sza bá suk ál tal: 
dí szí té seik vissza fo gott sá ga és sö tét be haj ló szí neik fel füg gesz tet ték arc hai zá ló 
ka rak te rü ket. Al ce ste bar na kord bár sony zsa kett je és térd nad rág ja pe dig a szín és
a ma té ria ál tal ép pen ség gel az 1980-as évek ked velt ér tel mi sé gi vi se le té re utalt. A ze -
nei be ját szá sok nak, pél dául a legele jén Wag ner Tannhäuser- nyi tá nyá nak csu pán
han gu la ti funk ció ja volt, az akusz ti kus ha tás szem pont já ból vi szont fon to sabb nak
bi zo nyult a pad ló eny he re cse gé se, amely – akár csak a Háromnővér ese té ben, amely -
nek el ső há rom fel vo ná sa egy ház eme le tén ját szó dik – a já ró fe lü let és az azt biz to -
sí tó épít mény po ró zus sá gát sej tet te.

AZ ELÔADÁS HA TÁS TÖR TÉ NE TE
Jól le het Amizantróp az 1980-as évek Ka to na Jó zsef Szín há zá nak egyik csúcs tel je -
sít mé nye volt, a töb bi ne ve ze tes pro duk ció hoz ké pest vi szony lag ke vés, mindössze
47 előadást ért meg. en nek oka nem annyi ra az 1989-es ese mé nyek ha tá sá ban, a ren -
de zés ide o tex tu á lis ere jé nek csor bu lá sá ban ke re sen dő, in kább ab ban a tény ben,
hogy Szé kely Gá bor és Cser hal mi György az 1988/89-es évad vé gén tá voz tak a tár -
su lat tól, ame lyet kö ve tően már csak fél évig (1990 már ciu sáig) élt a pro duk ció. egye -
dül moszk vá ban sze re pelt ven dég já té kon, a kül föl di szín ház csi ná lók és új ság írók 
vi szont Bu da pes ten lát ták egy szak mai ta lál ko zó ke re té ben. A „száz szá za lé kos szín -
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20 vö. „[…] a föld re he lye zett csil lár nak – és a ve le va ló, is mét lő dő szí né szi fog la la tos ság nak – még
ennyi funk ció ját sem fe dez tem fel.” (Föl des: i.m. 21.)

21 vö. Cser hal mi Al ce ste- je „el ha nyat lik, pad ló ra ke rül – több ször is fek ve gyúj to gat ja a leen ge dett
gyer tyás csil lár láng jait, mint ha egyet len gyu fa szál tól re mél né, hogy vi lá gos ság lesz a föl dön.”
(Tar ján: i.m. 21.)

22 vö. „A szín pa don egy csil lár pis lá ko ló fé nye alig vi lá gít. Al ce ste mindun ta lan egy má sik csil lárral
bab rál, több fényt pró bál elő csa lo gat ni be lő le; egy ideig gyúj to gat ja a gyer tyá kat, majd le mon -
dóan rá le gyint a mű ve let re és ab ba hagy ja. Iga za van: ez a csil lár – le sza kadt.” (Csá ki: i.m. 14.)

23 vö. „Cser hal mi mo lière-t ját szik, ám va la hol (pél dául) la ti no vits zol tánt, Bó dy Gá bort is ját szik.
negy ven éve sen, ere je tel jé ben […] jel leg ze tes nem ze dé ki hős, egy ko ráb bi és egy kö vet ke ző ge -
ne rá ció nak is mé diu ma.” (Tar ján: i.m. 22.) Amizantróp be mu ta tó ja után hat hét tel ha tás va dász
mó don tet te meg ezt a gesz tust ve re bes Ist ván Rad nó ti Szín há zi, szimp lán Johanna cím mel ját -
szott Shaw-ren de zé se, amely nek vé ge után a né ző ket a tá vo lab bi és kö ze leb bi múlt tra gi ku san
el hunyt ma gyar nagy jai nak port réi fo gad ták az elő csar nok ban, előt tük lo bo gó gyer tyák kal, 
Dem jén Fe renc Gyertyák cí mű slá ge ré vel.



ház ként”24 em le ge tett, egy ön te tűen „mes te ri nek”,25 „fan tasz ti ku san jó nak”26 mi nő -
sí tett előadá sért Szé kely meg kap ta a Szí ni kri ti ku sok dí ját a leg jobb ren de zés ka te -
gó riá já ban, Sza kács Györ gyi pe dig töb bek kö zött ezért ve het te át a leg jobb jel mez -
ter ve ző nek já ró dí jat. A be mu ta tó és pet ri for dí tá sa fel hív ta a fi gyel met mo lière
da rab já ra, ame lyet 1971-es, Gá bor mik lós sal és Dom ján edit tel ké szült előadá sa után
csu pán az Ód ry Szín pa don vit tek szín re há rom al ka lom mal, az el múlt két és fél év -
ti zed ben vi szont már bő két tu cat be mu ta tót ért meg, töb bek kö zött Ascher Ta más
(Ka pos vár, 1991), Tom pa Gá bor (Ko lozs vár, 2000) és Schil ling ár pád (Kré ta kör, 2004)
ren de zé sé ben. A Ka to nát 1989–2011 kö zött igaz ga tó zsám bé ki Gá bor pe dig éppúgy
Amizantróppal tá vo zott a szín ház élé ről, mint előd je, ren de zé sét pe dig ott kezd te,
ahol Szé kely be fe jez te: a pő re szín pa don. hogy az tán az ő, a tár sa da lom ból va ló ki -
vo nu lást vá lasz tó Al ce ste- je haj lék ta lan ként vé gez ze, alig né hány négy zet mé ter nyi
lim lom kö zé zár va.
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24 Ba ra bás Ta más: A mi zant róp, EstiHírlap, 1988. no vem ber 25. 6.
25 Bar ta: i.m. 9.
26 Kol tai: i.m. 8.



4. 1994–1998
Új Szín ház

FOR GÁCH AND RÁS

A PET RI-FÉ LE MO LIÈRE SZÉ KELY GÁ BOR
MÓD RA, HA SÁB BUR GO NYÁ VAL

1.
hogy pet ri György nek kell Szé kely Gá bor szá má ra A mizantrópot le for dí ta ni és
senki más nak, az a gon do lat Fo dor Gé za agyá ból pat tant ki. Szé kely is bi zo nyá ra
örült neki. Azért meg volt a koc ká za ta is. pet rit kel lő óva tos ság gal elő ször nem is
a for dí tás ra kér ték föl, ha nem ar ra, hogy Sza bó lő rinc lé te ző, ké zi ra tos szö ve gét
ja vít sa ki és fris sít se föl. A Ka to na Jó zsef Szín ház szá má ra evi den cia volt (Fo dor 
Gé za, Szé kely Gábor szá má ra volt evi den cia), hogy ha Sza bó lő rinc le for dít va la -
mit, az nem le het rossz.
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1 1994-ben a Fő vá ro si ön kor mány zat az Arany Já nos Szín há zat meg szün tet te, és a fel sza ba dult
pau lay ede ut cai épü let be ki ne vez te Szé kely Gá bort, hogy ott mű vész szín há zat hoz zon lét re. Az
így lét re jött új Szín ház ban ács Já nos fő ren de ző mel lett Szé kely két fris sen vég zett ta nít vá nya,
no vák esz ter és har gi tai Iván ren de ző, va la mint egy igen erős tár su lat – zöm mel olyan szí né -
szek, akik Szé kellyel már ko ráb ban is dol goz tak – kezd te a sze zont. négy év vel ké sőbb azon ban
a Fő vá ros an nak el le né re meg von ta a bi zal mat Szé kely Gá bo rék tól, hogy összes sé gé ben igen ma -
gas szín vo na lú és egye di ar cu la tú szín ház szü le tett. A bot rá nyos kö rül mé nyek kö zött le zaj ló igaz -
ga tó vál tás kö rül mé nyei ről és a tár su lat négy éva dá ról Szé kely Gá bor ke mény han gú, nyil vá nos
tá jé koz ta tót tar tott a szín ház te rem ben 1998. ja nuár 20-án, amely ről Sző nyei Ta más szá molt be
(Sző nyei Ta más: Igaz ga tó vál tás az új Szín ház ban: ma gyar drá ma, MagyarNarancs, 1998. ja nuár
29.), a le vál tás pro ce dú rá já ról pe dig Csá ki Ju dit ké szí tett ok nyo mo zó ri por tot (Csá ki Ju dit: Szín -
ház a vá ros há zán. Színház, 1998. áp ri lis. 2–22.).

4. 1994–1998
Új Szín ház

FOR GÁCH AND RÁS

A PET RI-FÉ LE MO LIÈRE 
SZÉ KELY GÁ BOR MÓD RA,
HA SÁB BUR GO NYÁ VAL



MEL LÉK JEGY ZET
én is haj lok er re, még azután is, hogy új ra for dí tot tam Kleist Amphitryonját. és -
pe dig Go thár pé ter nek, Ka pos vár ra, rossz lel ki is me ret tel. Ra jon gok Sza bó lő -
rinc for dí tá saiért, kü lö nö sen TroilusésCressida- for dí tá sá ért, a szo nett for dí tá -
sai is zse niá li sak, ha bár, ami kor ta nít vá nyaim mal Shakes peare egy né mely
szo nett jét új ra for dí tot tuk, ki de rült, hogy len ne bő ven ott is új ra for dí ta ni va ló.
vi szont ami kor szem be sül tem az zal, hogy ezer he lyen kel le ne ap ró ja ví tá so kat
esz kö zöl nöm Sza bó lő rinc Amphitryon- for dí tá sán, vet tem egy mély le ve gőt és
mégis csi nál tam egy új for dí tást. Itt a Kleist tel va ló kü lön be já ra tú vi szo nyom
is mo ti vált, ha raj tam múl na, az egész Kleist -é let mű vet le for dí ta nám (a drá mák -
ról be szé lek), ha nem vol na olyan fe lül múl ha tat lan Tan do ri Penthesilea- vagy
Homburghercege-for dí tá sa, és nem lé tez ne az arc hai kus nyel ve ze tet a klei sti -
vel olyan szé pen egyen sú lyo zó erő tel jes HeilbronniKatica-for dí tás pet ra-Sza bó
Gi zel la-fé le ver zió ja. egé szen el ké ped tem az Amphitryon for dí tá sa köz ben, ami -
kor felis mer tem, hogy Sza bó lő rinc töb bek közt Ber zse nyi köl té sze té nek tu da -
tá ban – Ber zse nyi egy év vel ko ráb ban szü le tett, mint Kleist, ha bár ne gyed év -
szá zad dal túlél te – for dít ja az Amphitryont. ezen a szin ten nem ve tél ked het tem
ve le. és itt jön az, amiért e ki té rő nek, és a sa ját for dí tói ta pasz ta la taim ról íran -
dó eset le ges ké sőb bi ki té rők nek ér tel me van: le aka rom szö gez ni, hogy a köl -
tői és a szín pa di nyelv ko ránt sem min dig fe di egy mást, a szín pa di szi tuá ció és
a nyel vi po zí ció fi nom han go lá sa még olyan nagy köl tők nek és for dí tók nak, mint
Sza bó lő rinc, sem si ke rül het min dig. A leg na gyobb felad ványt e te kin tet ben
Shakes peare ad ja föl. Shakes peare-t csak nagy köl tők nek sza bad na le for dí ta ni.
ez pa ra do xon, mert nagy köl tők rit kán nagy drá ma írók is egy ben. nincs au to -
ma ti kus át já rás a két vi lág kö zött. van el len pél da, vic tor hu go, de én most csu -
pán a for dí tás felad vá nyá ról be szél tem, és ar ról a ta pasz ta la tom ról, hogy szá -
mo san vol tak, akik úgy for dí tot ták Shakes peare-t, hogy ke vés köl té szet ma radt
ben ne, ha bár a jam bu sok stim mel tek. én ezt a faj ta for dí tást seksz pí ri som lói
ga lus ká nak hí vom. ma gyar nyel ven könnyű jam bu so kat gyár ta ni, de a jam bu -
sok ból nem lesz au to ma ti ku san köl té szet. er ről a di cho tó mi á ról be szél pet ri
egy Beszélő-in ter jú ban.2 ez a di cho tó mia – a köl tői és a szín pa di nyelv ket tős -
sé gé nek prob le ma ti ká ja – rep ro du ká ló dott pet ri mind a négy mo lière- for dí tá -
sá nak ese té ben is, min den egyes da rab nál máskéntésmásként, ezál tal min den
for dí tás nál más ered ményt hoz va.
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2 Apátoszrejtekutakonlopakodik. For gách And rás be szél ge té se pet ri Györggyel. Beszélő he ti lap,
1992. Iv. évf. 31. 30.



mel les leg ér de kes, hogy Szé kely nek, aki ren de ző ként a szí né szek kö rül egy re szűkebb
kö rök ben kö röz ve, vég te le nül sok me net ben szin te ész re vét le nül fo koz za az in ten -
zi tást, és aki konk rét, egy sze ri inst ruk ciók he lyett ren ge te get be szél és ele mez, és
in kább csak le he tő sé ge ket fel vil lant va tö rek szik va la mi lyen egye te mes, oly kor már-
már el vont nak ha tó szín pa di ví zió és hang zás vi lág fe lé, és te szi ezt egé szen a pre -
mier nap jáig, de né ha még azon is túl, ép pen pet ri ra di ká lis, pont sze rű ki tö ré sekkel,
poé nok kal ope rá ló, vá rat la nul konk rét, szin te ak tua li zá ló, rob ba nó szö ve gé re volt
szük sé ge. hi szen pet ri for dí tá sá nak nyel vi és köl tői ere je rész ben ép pen a dur va, direkt,
pon tos de fi ní ci ók ban rej lik, az egész nyel ve zet ra di ká lis ak tua li tá sá ban és humorában,
ab ban a ki té rők nél kü li egye nes ség ben, mely pet ri köl tői me to di ká já nak egyik na -
gyon fon tos új sze rű ele me volt: a ra di ká lis ki mon dás a cen zú ra és el hall ga tá sok vilá -
gá ban. A ren de zői és a köl tői mód szer el len té te ki fe je zet ten gyü möl csö ző nek bi zo -
nyult eb ben az el ső Amizantróp-ren de zés ben, ame lyik vol ta kép pen for du la tot je   len tett
a ma gyaror szá gi mo lière -in terp re tá ci ók ban is. A ké sőb bi ren de zé sek, ame lyek ki fe -
je zet ten pet ri szö ve gé re épül tek, mintegy az ő me ta fo ráit bon tot ták ki szín pa di ké -
pek ben, és, hogy úgy mond jam, nem kont rá ban mű köd tek a pet ri-fé le nyelv vel, ami
egyál ta lán nem baj – vi szont Szé kely ren de zé se, a ma ga ko nok mód ján egy szer re je -
le ní tett meg egy mé lyen elem zett, de mégis arc hai kus szín pa di vi lá got, amely a klasszi -
kus szí né szi je len lét tel a ré gi vel va ló foly to nos sá got hang sú lyoz ta és nyi tott ugyanak -
kor te ret, a ki mon dott sza vak ál tal, egy ra di ká li san új in terp re tá ció nak.

pet ri nek az volt a be nyo má sa Sza bó lő rinc for dí tá sá ról, hogy el van kap kod va.
nem fel té te le zett ilyen fo kú he ve nyé szett sé get és ilyen szin tű pon gyo la sá go kat egy
ek ko ra for má tu mú köl tő től. nyil ván pén zért, gyor san csi nál ta – ez volt a diag nó zi -
sa. le het, hogy így volt, de eb ben nem va gyok olyan biz tos. Kol lé ga ként pet ri ar ra
gon dolt, hogy az em ber né ha pén zért és gyor san for dít, min de ne set re a vég ered -
mény gyön ge sé gét er re ve zet te vissza. pe dig sze rin tem Sza bó lő rinc egy sze rűen
olyan nak lát ta a mo lière -i tex tú rát, ami lyen né ma gya rul ala kí tot ta.

vi szont ezek után azt mond ták pet ri nek a Ka to ná ban, hogy ak kor for dít sa le ő. ez
zse niá lis öt let nek bi zo nyult, csak egy volt a bök ke nő, hogy Gyu ri nem tu dott fran ciául.
Itt jöt tem én a kép be. Ami Sza bó lő rinc for dí tá sát il le ti: sze rin tem nem volt iga za
pet ri nek, és nem azért nem si ke rült a mo lière- for dí tás, mert Sza bó lő rinc sie tett. egy -
sze rűen ar ról volt szó, hogy Sza bó lő rinc nek nem va ló mo lière, nem in dult be rá, nem
iz gult fel tő le, nem ih let te meg. vi szont pet ri nek tö ké le te sen be jött. mo lière köl tői sé -
ge ugyanis hie rar chi ku san alá van ren del ve szín pa di tu dá sá nak. nem vé let len, hogy
mo lière kép te len volt tra gé diát ír ni, pe dig egy idő után na gyon sze re tett vol na, fő leg,
ami kor azok jöt tek di vat ba: ná la min den mon dat szín pa di mon dat ként funk cio nál, el -
ső sor ban a szer ke zet ré sze, és a sze rep hez kö tő dik, pon to sab ban a sze rep hie rar chi -
kus funk ció já hoz. Ren de zői és szí né szi aggyal írt, so ha nem sza ba dul úgy el a köl té szet
ben ne, mint Shakes peare, Büch ner vagy Ge net ese té ben. hogy köl té szet té vá lik, vagy
an nak tű nik, az nem azért van, mert rí mel és könnye den tud sza ba tos ale xand ri nu -
so kat ír ni vagy akár mi lyen vers for má ban könnyen mond ha tó szö ve get ír ni, ha nem
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a szín pa di le ve gő te lik meg va la mi lyen mu zsi ká val, mi köz ben, eb ben az oly kor áb rá -
zo ló geo met riai lag meg szer kesz tett hely zet sor ban a sze rep lők sze mé lyes igaz sá ga
mégis át tet szik: hús-vér fi gu rák lesz nek, de csak a ho mo gén sab lon-hát tér ré vén vál -
nak az zá. Sza bó lő rinc nek nem volt mit fog ni raj ta. pet ri nek vi szont an nál több.

Ami kor ka masz ko ri in du lá sa után pet ri évek re föl ha gyott a köl té szet tel, legin -
kább tu dós akart len ni, pszi chiá ter vagy nyelv fi lo zó fus, és éve ken át a leg ko mo lyabb
stú diu mo kat foly tat ta. Beirat ko zott a böl csész kar ra is, de a dip lo mát vé gül nem sze -
rez te meg. A so kak szá má ra bo hém kül ső szá raz, sőt, oly kor pe dáns gon dol ko dót
ta kart, ki csit tú loz va a dol got: egy kon zer va tív urat a ré gi eu ró pá ból. Sze re tett ma -
gá ra így gon dol ni. Fe hér ing, nyak ken dő, öl töny ez volt a ked venc vi se le te. Ami nem
je len ti azt, hogy élet for má já ban is ké pes lett vol na ezt a gon dol ko dás mó dot meg -
va ló sí ta ni („nem lesz, nincs könyv tá rak, la ká sok / éle thosszú, szer ves nö ve ke dé se.
/ Sem az el mú lás ré gi ne mes sé ge: / hasz ná lat ban- ko pás, el vé ko nyod ni / egyen le te -
sen. érint ke zé sünk / nem ter mel pa ti nát, amely alatt / ép és tö mör ma rad nánk” –
ír ja a Felismerésfokozataiban), vi szont a goe thei ma gas lat ideál kép ként élt ben ne
mind vé gig. lel ki al ka ta és élet for má ja vi szont mégis in kább a ro man ti ku sok hoz
(höl der lin, no va lis, Kleist) állt kö zel. mo lière (és Brecht) min dig na gyon jól fe küdt
ne ki. (egyik meg va ló su lat lan ál ma volt, hogy meg ren dez ze a Koldusoperát.) nem
vé let le nül a kri mi volt a leg ked ve sebb ol vas má nya. hoz zá te szem, hogy Sza bó lő rinc
élet mű vét (a ver seit) min den év ben egy szer vé gigol vas ta.

A mizantróp for dí tá sa pom pá san si ke rült. Szűz kéz, mond hat nánk, bár ami kor
nem sok kal a be mu ta tó után, a Szent Ist ván kör úton, Réz pál lal ta lál koz tam, so káig
do ho gott az ál ta la nem csu pán sze re tett és szer kesz tett és vé del me zett, de tisz telt
pet ri György mo lière- for dí tá sá nak pon gyo la sá gain. Szá má ra vas Ist ván mo lière- for -
dí tá sai volt a mér ce.

pet ri egyál ta lán nem tud ta vol na le for dí ta ni ezt a ver ses drá mát, ha nem sza ba -
dít ja föl ma gát az ale xand ri nu sok rém ural ma alól. mindazonál tal a rend szer vál tás
előt ti utol só, még Ká dár-ko ri pil la nat ban fel hang zó szö veg in stant ha tott a né ző té -
ren, a rí mek le le mé nye sek vol tak, a hu mor, ez a ke se rű, sa vas, gyo mor ból fel böf fe -
nő ma ró iró niá jú hu mor és a po li ti kai ket tős be széd anya nyel vi szin tű is me re te na -
gyon jól kap cso ló dott mo lière fi no mab ban hang sze relt vi lá gá hoz, fo koz ta an nak
ízeit, jól fű sze rez te azt, hogy sza kács-ha son la tunk nál ma rad junk, és nyil ván va ló,
hogy a Szé kely Gá bor- ren dez te 1988-as előadás si ke ré hez pet ri György for dí tá sa
nagy ban hoz zá já rult. De nem ke vés bé az az el foj tott, rob ba nás kö ze li, iz zá sig he ví -
tett szen ve dély, amely nek áb rá zo lá sá ban Szé kely olyan mes te ri szint re ju tott már
ko ráb ban is, töb bek közt Füst mi lán- ren de zé sei ben. Cser hal mi és Ud va ros kö rül sis -
ter gett a le ve gő. egy szó val nem csu pán az ak tuá lis po li ti kum, de az ér zé ki ség nyers
ere je is vit te elő re az előadást. és An tal Csa ba dísz le te, ez az ör dög go lyó ként 
egy más ba épü lő, lát szó lag tá gu ló vi lág, amely ben a geo met ri kus tér alak zat egy re
job ban ki tá rul va egy re job ban be zá rult, és a kint be lül re ke rült és a bent kí vül re: azt
a faj ta lá tens geo met ri kus gon dol ko dást tük röz te, ame lyik mo lière- re is jel lem ző.
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MEL LÉK JEGY ZET

Ami kor az új Szín ház ban Szé kely az Ivanovot ren dez te meg, én kez det ben mint 
dra ma turg, vé gül mint for dí tó sze re pel tem. ez nem ment konflik tu sok nél kül, Gá bor 
ne he zen tud ta el fo gad ni, hogy dra ma turg ból for dí tó vá sti li zá lom föl ma gam, de a dra -
ma turg-kol lek tí va (Kár pá ti pé ter, Du ró Győ ző) mel lém állt. Sze rin tem jó lett, és iga -
zi for dí tás volt, sőt, egy né mely megol dá sa át ván do rolt a Ka to ná ban lá tott „pál An tal”-
fé le for dí tás ba is (ez az An ton pav lo vics ból konst ruált név, mint utóbb ki de rült, 
Fo dor Gé zát ta kar ta), de nem ezért me sé lem el ezt az anek do tát, ha nem azért, amit
Szé kely az ak ko ri vi tánk ban mon dott ne kem. Azt mond ta, hogy más az, ha pet ri 
for dít le egy da ra bot, mint ha én, mert, le het bár mi lyen az a for dí tás, „egy mes ter sza -
bász fe lis mer szik a vá gá sá ról”. ma gya rán, ta lán a sa já tos köl tői erőt vagy egyé ni vi lág -
lá tást, ne ta lán tán a for má tu mot hiá nyol ta a szö veg ből. ezút tal csu pán a „mes ter sza -
bász”-me ta fo rá ra akar tam ráirá nyí ta ni a fi gyel met, amely me ta fo rá ban nyil ván
ke ve re dett a szín há zi em ber ér zé ke ah hoz, hogy ko ránt sem baj az, ha for dí tó ként,
azaz kvá zi-szer ző ként egy vi lág né ze ti leg jól beazo no sít ha tó köl tő sze re pel, mint ha
a szín ház ke vés bé is mert mun ka tár sa. mi vel én ké szí tet tem pet ri nek a nyers for dí tást
Amizantrópból, és eb ben az együtt mű kö dés ben, a vi dé ken töl tött he tek alatt még
job ban el mé lyült ba rát sá gunk, lát hat tam, hogy egy jó for dí tás hoz nem föl tét le nül
szük sé ges az ere de ti mű anya nyel vi szin tű is me re te. De Szé kely me ta fo rá ját a sza -
bász mes ter ről meg je gyez tem, és úgy gon do lom, van ben ne va la mi. Kell a név, és kell
a sa ját nyelv egy iga zán si ke res for dí tás hoz.

Szé kely ren de ző ként ag gá lyo san min den egyes szó pon tos je len té sét köz ve tí tet te
a szí né szek fe lé, de már a pél dány el ké szü lé se na gyon sok fá zi son ment át, Fo dor
Gé zá val és pet ri vel hár mas ban: ez a rész le tes ap ró mun ka, az egyes fo gal mak te her -
pró bá ja már a szö veg ke let ke zé sé nél is fon tos volt a szá má ra, mint ahogy ná la a ren -
de zés is fo lya ma tos, lé pés ről lé pés re tör té nő tisz tá zás, in kább las sít, mint gyor sít,
in kább le fojt, mint azon nal kien ged: a ti tok az in ten zi tás hi te les sé gé ben rej lik és
nem fel tét le nül a lát vány esz té ti ká ján mú lik, ha bár An tal Csa ba nagy sza bá sú, időn -
ként rész le te ző, időn ként ope raian nagy vo na lú dísz le tei Szé kely egy egész kor sza -
kát vé gig kí sé rik. ezek a dísz le tek nem fel tét le nül úgy vál toz nak, mint má sok nál,
az ál lan dó ság az erő sebb, a vál to zá sok oly kor szin te ész re ve he tet le nek.

2.
Ami a Tartuffe-öt il le ti, ott tel je sen más volt a par ti tú ra. ezt Szé kely nem ren dez te
meg, de mégis ide tar to zik. Amizantróp si ke rén fel bá to rod va, négy év vel ké sőbb,
1992-ben meg ke re sett en gem pet rik Jó zsef, a nép szín ház fő ren de ző je. Ti zen öt év -
vel aze lőtt egy ideig mun ka tár sak vol tunk, ami kor a kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef Szín -
ház ból, a 25. Szín ház ból és az ál la mi Dé ry né Szín ház ból a kul tu rá lis ha tó sá gok (Aczél
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& Co.) össze gyúr tak egy meg le he tő sen mű kö dés kép te len nek bi zo nyu ló hib ri det, a
nép szín há zat. én Ruszt tár su la tá nak egy ré szé vel ka ta pul tál tam pest re, mi köz ben
Szol nok ról és Ka pos vár ról föl hoz ták fő ren de ző nek és ve ze tő ren de ző nek a nem ze -
ti be Szé kelyt és zsám bé kit. egy szó val pet rik meg ke re sett, az zal, hogy pet ri Ka pás
De zső szá má ra ké szít sen a Tartuffe-ből egy új for dí tást. én köz ve tí tet tem, Gyu ri egy
da ra big va cil lált, mie lőtt el vál lal ta vol na. nem azért, mert a Kál vá ria té ren le vő szín -
ház nak nem volt olyan rang ja, mint a Ka to ná nak, ez nem ér de kel te, ha nem azért,
mert nem fűlt a fo ga a vers for dí tás hoz.

pet ri a leg kü lön bö zőbb al ka tú köl tő ket is szí ve sen for dí tot ta, össze gyűj tött mun -
kái II. kö te té nek tar ta lom jegy zé ke ta nús ko dik er ről: vol ta képp bár kit le tu dott for -
dí ta ni, a kö tött for ma nem oko zott szá má ra gon dot, bár a sza bad vers ta lán job ban
fe küdt ne ki. érez tem ben ne egy faj ta bel ső tü rel met len sé get: ide ge sí tet te, ha ar ra
kény sze rült, hogy szak mány ban rí me ket gyárt son. A feladat nak ezt a ré szét me cha -
ni kus nak érez te, de hi szen már el ső ver ses kö te té től fog va vi lá gos volt, hogy bra vú -
ros rím- és rit mus tech ni ká ját mi lyen szí ve sen vál to gat ta rím te len és pro zó diai lag a
fel szí nen egy sze rűbb nek tű nő vers for mák kal, ame lyek bel ső bo nyo lult sá ga töb bek
kö zött a sa ját ver sei ről írt fel jegy zé sei ből is ki vi lág lik.

A Tartuffe ese té ben nem csak köz ve tí tő (és új fent nyers for dí tó), ha nem dra maturg
is vol tam, és el kö vet tem azt a hi bát (utó lag lá tom ezt hi bá nak), hogy el fo gad tam
pet ri ér ve lé sét, ame lyet a fen tebb em lí tett Beszélő-in ter jú ban így fog lalt össze: „Amit
most aka rok, az egy még ra di ká li sabb vál toz ta tás: a Tartuffe-öt pró zá ban aka rom for -
dí ta ni úgy, hogy csak Tartuffe fog vers ben be szél ni, il let ve még or gon, ami -
kor Tartuffe-nek vá la szol, de az összes töb bi sze rep lő pró zá ban be szél, Tartuffe-nek
is pró zá ban rep li káz nak, vagyis nem ve szik át azt a kom mu ni ká ciós kó dot, amit
Tartuffe használ. et től olyan ab szurd han gu la ta lesz az egész nek, mint ha hir te len
va la ki egy tár sa ság ban el kez de ne éne kel ni. ha ez egy élet bé li tár sa ság ban tör té nik,
ak kor leint jük az il le tőt, meg kér dez zük tő le, hogy most meg bo lon dult vagy berúgott,
vagy mi tör tént ve le. Itt vi szont sen ki nem reflek tál er re, ha nem min den ki be szél
a sa ját pró zai nyel vén, en nek is meg le het a ma ga dra ma tur giai ha tá sa. és van va la -
mi sze mé lyes já ték is ab ban, hogy ép pen a köl tői meg szó la lást a ha zug ság me ta fo -
rá já vá te szem.”3

nem hi szem, hogy bár mi gond len ne az zal, ha ver ses drá mát pró zá ban for dí -
ta nak. Az an go lok mo lière-t, a fran ciák Shakes peare-t egy-két száz évig gya kor la -
ti lag csak pró zá ban tud ták úgy-a hogy visszaad ni, egy sze rűen a komp le men ter
vers for ma sa ját nyel vü kön még nem állt ren del ke zés re, ez csak az utób bi öt ven
év ben vált le het sé ges sé. Azon ban mégis az a hely zet – és ez vic tor hu go RuyBlas
cí mű drá má já nak for dí tá sa kor lett vi lá gos sá szá mom ra –, hogy bi zo nyos gon do -
la to kat a rit mi kai és rí me lés tech ni kai kény szer tud csak ki kény sze rí te ni: ne ve ze -
te sen, hogy a je le ne tek so rán na gyon sok le le mény, szik ra, vil ló dzás ép pen a rí -
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mek és szó já té kok ré vén ér vé nye sül, s ha azo kat el hagy juk vagy tom pít juk, egy
fok kal sze gé nye seb bé vál hat ma ga a szi tuá ció, sőt ma ga a cse lek mény. egy szó val
a vers, a rím a szi tuá ció és a cse lek mény in he rens ré sze is, egy gon dol ko dás mód
le ké pe ző dé se.

mind vic tor hu go, mind mo lière be bi zo nyí tot ta, hogy pró zai nyel ven is tud ér -
vé nye set al kot ni (lásd a DonJuant), ám ami kor a ver ses for mát vá lasz tot ta, ak kor
a mű dra ma tur giá ja is a rí mek és vers rit mu sok men tén épül, és amennyi ben pró -
zai for dí tás ké szül, ab ban az eset ben sze ren csés len ne a dra ma tur gián is vál toz tat -
ni, mert a né hol a kér dezz-fe le lek mu zsi ká já ra fölépí tett dia ló gu sok a fo lya ma tos
szel le mi in ven ció iz gal mát is tar tal maz zák. Ami kor a sze rep lők egy más nak ri posz -
toz nak, ak kor nem pusz tán a tem pó val, a köz be vá gá sok kal szem te len ked nek, ha -
nem a szó já té kok és rí mek szint jén is fo lya ma to san jel zik, hogy ugyanazon a szel -
le mi ní vón áll nak, mint a má sik. A rímkényszer a sze mé lyi ség le le mé nyes sé gé nek
pró ba kö ve lesz, egész je le ne tek épül nek föl vir tuóz vissza fe le se lé sek ből. ha ezt a
– lát szat ra kül sőd le ges és de ko ra tív – lep let le foszt juk egy mo lière- da ra bról, a ki -
rály mez te le neb bé vá lik a kel le té nél. A je le ne tek ha tás fo ka csök ken, mert a szer ke -
zet vissza té rő szim met riá ja és ki szá mít ha tó sá ga en nek a bel ső nyel vi el len pont nak
a ha tá sá val is ope rál, ami ze nei kont ra punkt ként mű kö dik a da rab ban. Te hát, ha
iga zol ha tó is pet ri gon do la ta a pró za- és vers for ma szín pa di vál to ga tá sá ról a Tartuffe-
ben, va ló já ban meg fosz tot ta ma gát és a szí né sze ket egy fon tos esz köz től, és ezt ta -
lán a je le ne tek átiga zí tá sá val le het ne kor ri gál ni. le het jó előadást csi nál ni egy ilyen
hib rid szer ke ze tű for dí tás ból is, de ta lán nem vé let len, hogy a pet ri-fé le Tartuffe-öt
jó val ke ve seb bet játsszák, mint a ki fe je zet ten si ke res Amizantrópot.

Ugyaneb ben az idő szak ban pet ri köl té sze te is di rek tebb, dísz te le nebb lett, ron -
csol tabb, ron gál tabb: egyes kri ti ku sai ezt sze mé re is ve tet ték vagy ve tik, de nem ve -
szik fi gye lem be pet ri ön ma gá val szem be ni en gesz tel he tet len sé gét: a ver sek ben és
a ver se ken a fi zi ka i- szel le mi leépü lés re gisz te re a ma ga pő re mez te len sé gé ben mu -
tat ko zik meg, nem csu pán té máik ban, ha nem for má ju kon – a rom lás fo lya ma tos
re giszt rá lá sa az egyik köl tői feladat, a ki dol go zás sal szem be ni tü rel met len ség is ré -
sze a vers nek. hoz zá teen dő, és ez legin kább pet ri DonJuan- for dí tá sá val va ló fog la -
la tos ko dás köz ben lett szá mom ra vi lá gos, hogy a szín pa di pró za nyelv nek legalább
olyan ti tok za tos bel ső rit mi ká ja van, mint a vers nek. mel les leg pet ri bá mu la tos Grab be-
 for dí tá sa (Tréfa,szatíra,iróniaésmélyebbértelem) bi zo nyít ja – igaz, hogy a Grab be-
 mű vi lá ga, a né met ro man ti kus ab szurd (rög tön zött fo ga lom mal él ve) pet rié vel ro -
kon vi lág –, hogy amennyi ben a szö veg me ta fo ra-tar to má nya és kul tu rá lis uta lá sai
zsi ge ri leg is kö zel áll nak hoz zá, ak kor csuk ló ból tud ja ki ráz ni a pom pás nál pom pá -
sabb mon da to kat. mo lière trük kö sebb, mert egy olyan kon ven ció bel ső rit mi ká ját
kö ve ti, amely ben pet ri nem föl tét le nül volt ott hon. mindezt csak ar ra mon dom,
hogy a Tartuffe-ben pró zá vá tett ver sek (ez a prob lé ma ké sőbb, az Amphitryonban
te tő zik majd), bár mi lyen köz vet len sé get is hor doz tak, so kat ve szí tet tek szel le mes -
sé gük ből, ab ból az aperçu- ből, a pil la nat ban ke let ke ző, vagy ezt a lát sza tot kel tő,
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spon tán, ér zék le tes, gu nyo ros szel le mes ség ből, amely a fran cia ud va ri stí lus sa játja,
és amely át ha tot ta és át hat ja a fran cia pró zát is, egé szen ho u el le becq ig be zá ró lag.

Ka pás De zső ren de zői öt le te, hogy az előadást az 1939-es, úgy ne ve zett má so dik
zsi dó tör vény rá dió be li beol va sá sá val kezd je – mely tör vény ter mé sze te sen érin ti
or gon csa lád ját is, miál tal az or gon- Tar tuf fe- vi szony dia bo li ku san 20. szá za di szí -
ne ze tet kap –, lát szó lag har mo ni zál a szö ve gek egy ré szé nek elp ró za i so dá sá val, va -
ló já ban ép pen a vá ra ko zá si szin tet, a bel ső fe szült sé get csök ken ti az ér tel me zés elő -
re ve tí té sé vel, la po sab bá vá lik, amit már a for dí tó is ki ka la pált kis sé. Két ség te len,
hogy ez a for dí tás nem kelt olyan iz gal mat, mint Amizantróp. Annyi ban fe le lős nek
ér zem ma gam, hogy meg sem pró bál tam Gyu rit rá be szél ni ar ra, hogy egy kis fej tö -
rés árán mégis kí sér le tez zen egy rí me lős vál to zat tal is. Azt hi szem, mind ket ten ké -
nyel me sek vol tunk egy ki csi nyég, és a meg ren de lő in téz mény ben sem volt olyan
igé nyes sze mély, aki fi gyel mez te tett vol na min ket er re. örül tek, hogy kap tak egy
pet ri-fé le mo lière- for dí tást.

3.
A DonJuan- for dí tás egy Illyés Gyu la-for dí tás há tán ké szült. mint a Figaro-for dí tás
ese té ben is, Illyés – aki per fek tül tu dott fran ciául, ma gya rul nem kü lön ben, és egy
na gyon ízes és na gyon pon tos mon dat-dal lam mal ren del ke zett, amely en gem lenyűgöz
konk rét sá gá val és plasz ti ci tá sá val – el kö vet te azt a hi bát, hogy a né pi de mok rá cia ideo -
ló giai vo na lát kö vet ve egy faj ta ideo ló giai szó tárt eről te tett rá mind Beau marchais,
mind mo lière az övé nél két-há rom száz év vel ko ráb bi, és mégis polgáriasultabb nyel -
ve ze té re. A né pies, né pi de mok ra ti kus avagy szo cia lis ta tör té ne lem-fel fo gás a ma -
ga mód ján re gresszí vebb nek bi zo nyult mo lière vagy Beau mar chais vi lág szem lé le -
té nél, miál tal Illyés nél, egy kis túl zás sal, nép me sei hő sök, feu dá lis go nosz te vők
lép nek föl, va la mint le lep le ződ nek a de ka dens arisz tok rá cia nép el le nes bű nei.

Szé kely DonJuan- ren de zé se meg le pő mó don hű töt tebb volt ko ráb bi mo lière-
 ren de zé sé nél, nem tu dott át for ró sul ni, nem is akart: lát le let volt, és már egy faj ta
ret ros pek tív ar ról, amit ma gunk mö gött hagy tunk. Ugyanaz a Cser hal mi, aki Al ce ste-
 ként fruszt rált ér tel mi sé gi volt (Cser hal mi per sze so ha nem tud na „ér tel mi sé gi” len -
ni, an nál az ő szí né sze te egye te me sebb, és Szé kely sem egy ér tel mi sé git akart a szín -
pa don lát ni), a nyolc va nas évek vé gén, egy tö ké le te sen el fu se rált vi lág ban. Don
Ju an ként már-már nosz tal gi ku san ál mod ta vissza ma gát az el ve szí tett po kol ba, kis
túl zás sal ter mé sze te sen, mert az a ma ga mód ján, a hi tei vel és ott ho nos sá gá val még
min dig jobb, mint ez a for mát lan és ke gyet len új. Szé kely „több mint hat éves hall -
ga tás után”, aho gyan a kri ti kus ír ta, tért vissza ez zel a ren de zé sé vel. ez a „hall ga -
tás” – ami na gyon fon tos ré sze a szé ke lyi tech ni ká nak: a túl be szé lés és a mély sé ges
hall ga tás – bi zo nyos fo kig átitat ja ezt az előadást (ha le het ró la je len idő ben be szél -
ni). Sin kó eszes Sga na rel le- je vol ta képp fö lény be ke rül in kább ösz tön lény gaz dá já -
val szem ben, az a faj ta ra cio ná lis, Isten- nél kü li vi lág, amely ben most kény te le nek
él ni, ki ve ti ugyan ma gá ból Don Ju ant, de va ló já ban rég ma gá ba is szip pan tot ta. Szé -
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kely bá mu la to san ér tett hoz zá, hogy ezt a sú lyos pa ra do xont ál lít sa szín pad ra: mi -
ként ré sze a vi lág nak va la ki, ame lyik el len lá zad. Az ilyen mé lyen átélt pa ra do xo -
nok ban Szé kely iga zi mes ter, a ren de zés nagy tab lói, me lyek, em lék szem, gyö nyö -
rűen vol tak vi lá gít va mégis el nyel tek va la mit ab ból az ele men tá ris szen ve dély ből,
amit a kö ze lebb ről vé gig né zett Amizantróp su gár zott ma gá ból.

MEL LÉK JEGY ZET

For dí tó ként elő ször ak kor szem be sül tem ez zel az illyé si szimp lifi ká ló gaz dag ság gal,
ami kor a Figaróházasságát for dí tot tam Ig ló di Ist ván ké ré sé re 1990 nya rán. olyan
for dí tó va gyok, aki, ha ked ve szottyan, gát lás ta la nul szó tár nak hasz nál ja a ko ráb bi
for dí tá so kat, és Illyés for dí tá sa te le volt nagy sze rű öt le tek kel és megol dá sok kal, ame -
lye ket, ér zé sem sze rint, a ma ga ideo ló giai alap ál lá sa miatt, fo lya ma to san el ron tott.
mo lière egy jól mű kö dő ab szo lút mo nar chia vi szony la tait ké pez te le, Illyés azt a hi -
bát kö vet te el, hogy egy olyan arc hai kus ma gyar va ló sá got re konst ruált a sza vak és
szi tuá ciók szint jén, ame lyet a ki- nem- mon dás ra be ren dez ke dett kor társ vi lág le he tő -
vé tett, mond hat ni a lu das ma tyi vi lá gát ve tí tet te rá a Fi ga ró ra. Szé kely DonJuan-
 ren de zé sé ben a ke let ke ző új és a süllyesz tő ben el tűnt ré gi vi lág konflik tu sa, az ér ték -
ren dek ki bé kít he tet len sé ge ré vén vib rált a for ma: mi köz ben lát ta és lát tat ta is a két
vi lág, a ré gi és az új in he rens ha son ló sá gait. An nak ide jén Beau mar chais nem csu pán
le ké pez te azt a vi lá got, amely ben élt, és amely nek egyéb ként ha szon él ve ző je is volt,
de a Fi ga ró val a mo nar chia fel bom lá sá nak egyik ka ta li zá to rá vá lett, és ki vá ló szi ma -
tú köz gaz dász ként és ka lan dor off- sho re- lo vag ként a feu dá lis kör nye zet ben ját szó dó
vi lág ban ép pen ség gel, a szó hasz ná lat és a vi szo nyok vá rat lan köz vet len sé ge ré vén
in kább a jö vő be lá tott, mint sok kor tár sa. Illyés fér fias és mar káns for dí tá sa a ré gi 
ma gyar or szág avit tas vi szo nyait fölele ve nít ve in kább az ope rett, mint a da rab ban lap -
pan gó tra gé dia fe lé kor má nyoz za a mű vet. Ami kor az Ifjúságédesmadarát ör kény
Ist ván után le for dí tot tam, ak kor ör kény for dí tá sá ban nem a szö veg mo dern és pol -
gá ri ka rak te ré vel volt prob lé mám (ör kény for dí tá sát 1965-ben mu tat ta be a Ka to na
Jó zsef Szín ház), ha nem az zal, hogy az ak ko ri ma gyaror szá gi fo ga lom kész let tel je sen
al kal mat lan volt Ten nes see Wil li ams ame ri kai va ló sá gá nak leírá sá ra és ezért ör kény
min den fé le mes ter kélt kö rülírá sok hoz fo lya mo dott. Itt te hát az utód jo go su lat lan elő -
nyé vel in dul tam, 1999-ben.

A DonJuan- for dí tás ban is ka ma toz ta tott ideo ló giai „profiltisz tí tást”, Fo dor Gé zá val
és Szé kely Gá bor ral kon zul tál va, pet ri már Amizantróp for dí tá sa so rán el vé gez te:
ve lük kol la bo rál va si ke rült egy olyan nyi tott fo ga lom-szó tárt megal kot nia, amellyel
(el len tét ben hans ma gnus en zens ber ger 1979-es gát lás ta la nul mo der ni zált, sőt,
zsur na li zált nyel vű né met Embergyűlölőjé vel) eről kö dés nél kül, de nem meg ha mi -
sít va a tör té nel mi leg reá lis vi lá got, amely ben a mű ját szó dik, egy nem di rekt mó -
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don ak tua li zált, va la me lyest neut rá lis hang zá sú („a pro tek ció vi szont eladói” mond -
ja pél dául Al ce ste), mégis mo dern idió mák kal volt ké pes ki fe jez ni a mű ak tua li tá -
sát, ám meg hagy ta mo lière ere de ti vi lág szer ke ze tét, és ezál tal mai lük te té sű, in du -
la tok kal átita tott szö ve get ho zott lét re. ez az in du la ti töl tés le het ta lán az egyik
tit ka an nak a „sza bász vá gás nak”, amely ről Szé kely be szélt. A DonJuan szö ve gé be,
ép pen mert ele ve pró zá ban író dott, ta lán job ban be le nyúl tam, de ez el ső sor ban nem
tar tal mi, ha nem rit mi kai be leavat ko zás volt, a Tartuffe-for dí tás „hi bái ból” okul va.
(hogy par ti nagy la jos zse niá lis le le mé nyek kel te li Tartuffe-átira ta szin tén rejt bi -
zo nyos csap dá kat ma gá ban, amellyel a ren de zők nek szá mot kell vet niük, azt a nem -
rég az ör kény Szín ház ban lá tott Ba gos sy- ren de zés meg né zé se köz ben ér tet tem
meg. épp mert mo lière a ma ga mód ján erő sen egy irány ba tar tó, pers pek ti vi ku san
gyor su ló bel ső dra ma tur giá val dol go zik, vi gyáz ni kell, ne hogy a bár mily szel le mes,
mégis egy idő után ki szá mít ha tó nak tű nő poén özön az em ber ben a de duk ti vi tás él -
mé nyét kelt se: ne kell jen né ző ként azt érez nem, hogy a felis me ré se ket fo lya ma to -
san tál cán nyújt ják át.)

ha a ren de zés ma te ma ti ká ja és a szö veg ma te ma ti ká ja túl sá go san is le fe dik egy -
mást, könnyen el sik kad egy di men zió, ame lyet még a ki vá ló szí né szek sem tud nak
pó tol ni: az a ta lán dif fúz, meg ma gya ráz ha tat lan, cso dál ni va ló él mény, amely a vi lá -
got vagy a koz moszt szem lél ve éri az em bert, hogy ma gát a lé te zést ér zé ke lem,
nem hol mi ügyes konst ruk ciót. Szé kely 1995-ös DonJuan- ren de zé se egyet len per -
cig sem tűnt kül sőd le ges konst ruk ció nak, át volt itat va a vi lág rez ze net len szem lé -
le té nek ké pes sé gé vel és vá gyá val, va la mi ah hoz ha son ló val, amit pet ri Kizsarolt,ne-
vetségeséletünket cí mű ver sé ben „el nem for dult te kin tet nek” ne vez. Szé kely
ren de zé sé ben mindazonál tal érez he tő volt egy faj ta nosz tal gia, va la mi fé le fáj dal mas
ret ros pek ti vi tás, öt év vel a rend szer vál tás után, s ta lán a ké sőb bi nagy csa ló dá sok
elő ér ze te: egy faj ta szín há zi szép ség- és már megal ko tá sa köz ben is meg va ló sít ha -
tat lan nak tű nő szin té zis vágy.

4.
mo lière Amphitryonjá nak for dí tá sát már úgy kel lett ki zsa rol ni a köl tő ből. lé te zett
egy na gyon jó mi nő sé gű for dí tás a pet ri ál tal na gyon tisz telt és sze re tett Kál no ky
lász ló tól, ta lán ezért is fá zott köl tő ként hoz zá nyúl ni. Tény az is, hogy az Amphitry-
on, amely ben ugyan mo lière – Rot rou nyo mán – plau tus után dön tő dra ma tur giai
for du la tot hajt vég re, tál cán nyújt va Kleist nek a leg tö ké le te sebb Amphitryonmegírá -
sá nak le he tő sé gét, ugyanak kor, mert mindössze há rom hét alatt, a Tartuffe be til tá -
sa után ír ta, an nak pót lá sául, a for mát te kint ve a szó ra koz ta tás ra he lyez te a hang -
súlyt, fri vol, fel szí nes nek tű nő ud va ri bó kok, ve sze ke dé sek és konflik tu sok mö gé
rej tet te el a szubsz tan ciát, amellyel ké sőbb legin kább Kleist tu dott mit kez de ni.
A fel szí nen egy ze nés ba lett, a nap ki rály sze rel mi ügyei nek pi káns tab ló ja volt ez
in kább, mint ko moly da rab, és jól em lék szem pet ri ar cá ra mun ka köz ben: csak már
túl le gyek raj ta! egy köl tőt nem le het ar ra kény sze rí te ni, hogy ál lan dóan ih le tett ál -
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la pot ban le gyen, és pet ri nél az ih let kü lö nö sen ké nyes jó szág volt, mint ahogy töb -
bek kö zött az Interjúrészlet cí mű ver sé ben is megír ta: „Az el múlt két év ben, / de
ezt úgy ért sed, ahogy mon dom, / min den ál dott nap / legalább egy ver set nem ír -
tam meg”. pet ri Amphitryon- for dí tá sa kis sé gipsz ká sa-í zű lett, szel le mes és erő tel -
jes ké pek kel, de hiány zik a csil lo gó neon fé nyes-rím vi lág, amely nek meg te rem té se
ta lán új köl tők re vár. Szál in ger Ba lázs ké szí tett is egyet, ha jól tu dom.

A fen ti pet ri-i dé ze tet a meg nem írt ver sek ről Szé kely is el mond hat ná, kis mó -
do sí tás sal: az el múlt sok-sok szín há zi sze zon ban legalább évi két előadást nem ren -
dez tem meg. vi szont ez a hall ga tás a ré gi, nagy alá zat tal és tel jes szel le mi erő be do -
bás sal, min den rész let re oda fi gye lés sel ké szült előadá so kat nem vé let le nül a nagy
ma gyar szín há zi le gen dák kö zé eme li.

2015.október
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JÁK FAL VI MAG DOL NA 

DON JUAN, A MI ZANT RÓP
SZÉKELY-RENDEZÉSEK AZ ÚJ SZÍNHÁZBAN

Szé kely Gá bor ren de zői pá lyá ja kö vet ke ze tes, vé gig gon dolt előadá sok mes te ri ívét
raj zol ja fel. A sta bil tár su lat ban dol go zó al ko tó a szín ház csi ná lás tár sa dal mi kom -
mu ni ká ció já val, nem ki zá ró lag egye di előadás esz té ti kai ha tá sá val fo gal maz za meg
je len lé tét a kö zös ség ben. A mind össze sen négy szín ház hoz, Szol nok hoz, a nem ze -
ti hez, a Ka to ná hoz és az új Szín ház hoz köt he tő év ti ze dek szín ház eti ká ja és -poé ti -
ká ja a rea lis ta for ma nyel vet de fi ni á ló mei nin ge ni hof the a ter ideáit eme li a ké ső Ká -
dár-ko ri ma gyaror szá gon a gya kor lat ba. A tár su lat ban fo gal ma zás ké pes sé ge, a sta bil
ren de zői ol va sat, a ke mény és krea tív szí né szi mun ka, az erős dra ma ti kus alap olyan
előadá so kat ered mé nyez, mely a szín há zat az eti kus meg szó la lás he lyé vé vál toztatja.

Szé kely Gá bor 1988-ban mo lière Amizantrópjá val1 kö szön el a Ka to na Jó zsef Szín -
ház tól, s hat év vel ké sőbb mo lière DonJuanjá val2 nyit ja ren de zé sei so rát az új Szín -
ház ban. Köz ben ma gyaror szá gon le zaj lott egy po li ti ka tör té ne ti rend szer vál to zás, a
de mok ra ti kus ál lam rend ke re tei kiépül tek, az ál lam szo cia lis ta szín há zi és kul tu rá -
lis mű kö dé si me cha niz mu sok he lyett egy ön fi nan szí ro zó mo dell felál lá sát szor gal -
maz ta az ál lam ap pa rá tus, de az el ső kor má nyok és a fő vá ros ve ze té se még kiemel -
ten tá mo gat ta a ve ze tő mű vész szín há zak ala pí tá sát és mű kö dé sét. ezek az
esz me tör té ne ti ke re tek tet ték le he tő vé, hogy a 19. szá za di rea lis ta szín há zi gya kor -
lat ma gán szpon zo rá ció val tá mo ga tott mo dell je az ál lam szo cia liz mus utá ni de mok -
ra ti kus rend ben is mű köd hes sen még pár évig. A The a ter her zog, II. György esz té -
ti kai és eti kai pa ra mé te rei száz év vel ké sőbb is alap jait je len tet ték a po li ti kus
fo gal ma zás nak: a dra ma ti kus szö veg cen zú ráz ha tat lan, a szer zői szán dék a szi tuá -
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ció és a jel le mek rea lisz ti kus elem zé sé vel re konst ruál ha tó, a tár sa dal mi hely zet és
a tör té nel mi hi te les ség felépít he tő. mindez össze szo kott, ál lan dó tár su la tot igé nyel,
s nem fel té te lez te a költ ség ve té si szi gort és a me rev be mu ta tó kény szert. A rea lis ta
szín ház cél ja a tör té nel mi igaz ság megér té se, az egyé né ből a kö zös ség hely ze té nek
meg fo gal ma zá sa, a szó ra koz ta tás he lyett az em be ri reak ciók ki vál tá sa.

Az új Szín ház esz mé je Szé kely Gá bor mű vé sze té hez kö tő dik, bár mi tör tént is az el -
 múlt húsz év ben, mert ugyan csak két előadá sá ban, de a rea lis ta szín há zi for ma olyan
ere jé vel fo gal ma zott a rend szer vál tás ban bi zony ta lan ko dó, el té vely gő bu da pes ti ér -
tel mi ség ről, mely a kö zös sé gi em lé ke zet ben vi szo nyí tá si pont ként je lö li al ko tá sait.
Amizantróp cí mű előadá sá val a „rend szer vál tás előtt nem sok kal, egy ko ránt sem

for ra dal mi év ti zed vé gén a „ket tős be széd” tár gyá vá tet te a tár sa dal mi rom lás sal
együtt já ró er köl csi amor ti zá ciót, és a his to ri zá ló ren de zés kön tö sé ben, az át hal lás
me cha niz mu sá ra épít ve szólt köz ál la po taink ról a meg tűrt klasszi ku son ke resz tül.”3

Amizantróp cí mű előadá sa után Szé kely Gá bor a tár sa da lom ból ki lé pett Al ce ste éle -
tét fo gal maz za meg is mét mo lière- rel, de most a gon do lat- és ese mény sort Don Juan
ka rak te ré re for mál va el jut a vég, a ha lál áb rá zo lá sáig.

A mo lière -i víg já té kok dra ma tur giá ja a ka rak te rek esen dő sé gei nek, gyen ge sé gei -
nek szél ső sé ge sen imp ro vi za tív áb rá zo lá sá ra épül. A jel lem ko mé dia olyan szi tuá -
ciók so rát fű zi egy más ba, ahol a fő sze rep lő gyar ló tu laj don sá gai vál nak lát ha tó vá.
Sem mi más. egy mi zant róp te hát fo lya ma tos kom mu ni ká ció ra kény sze rül, rend re
tár sa ság ban kell lé tez nie, csak a je le ne tek tö re dé ké ben ma rad hat a ké nyel mes kom -
mu ni ká ciós for mát kí ná ló ket tes ben sze rel mé vel vagy ba rát já val.

Szé kely Gá bor ren de zői szín há za a szö veg egé szé ből in dul, elen ged he tet len a dra -
ma ti kus ál lí tá sok elem zé se leg fő képp ak kor, ha az al ko tás be fog ha tat lan mí tosz kör -
re épül, s ezt a mí tosz kört az ere de ti mo lière -i mű is ha tá ro zot tan ír ja új ra. A szív -
tip ró Don Juan a 17. szá za di jel lem víg já té ki szer ke zet ben rend re cso da szép lá nyok kal
kel le ne hogy ta lál koz zon, de mo lière igen ha mar, más a má so dik fel vo nás vé gén meg -
szün te ti a szép sé gek enu me rá ció ját. egyér tel mű mo lière- nél: nem a nő csá bász la tin
sze re tőt ál lít ja jel lem hi bá san ko mé diá ja kö ze pé be, ha nem a hi tet len, a kö zös sé gi nor -
mák kal da co ló, a tár sa da lom ból an nak min den szeg le té ből ki lé pő Al ce ste-t. mo lière
élet mű vé ben4 a ki lé pés, a meg ve tés és a ki vo nu lás ka rak te re Don Juan 1665-ben, utá -
na ír ja meg majd Amizantrópot 1666-ban, az em ber gyű lö lő Al ce ste-t. Szé kely Gá bor
előadá sai nak so ra új raír ja a tör té ne tet, s kro no lo gi ku san más ként ér tel mez he tő so -
ro zat tá ren de zi a mo lière -i drá má kat. Al ce ste ki vo nul a tár sa da lom ból csa lód va sze -
rel mé ben, kap cso la tai ban, ér té kei ben, Don Juan pe dig már nem is fog lal ko zik a kö -
zös ség eti kai, er köl csi, val lás ta ni né ze tei vel. mér he tet len böl cses ség gel, szem lé lő dő
tu dás sal áll a vi lág előtt.

IV .  SZÍNHÁZAK

363

3 lásd Ké ke si Kun ár pád elem zé sét az 344–350. ol da lon.
4 Re né Bray: Molière,hommedethéâtre. pa ris, mer cu re de Fran ce, 1962; Chri sto phe mo ry: 
Molière. pa ris, Gal li mard, 2007.



mo lière fel so rol ja a fel vo ná sok ban, mi min den nel néz szem be és szá mol le Don
Juan. Az el ső fel vo nás ban le szá mol az el vi rá nak tett ígé re tek kel, a há zas ság szent -
sé gé vel, a szó be li ak tus je len té sé vel. mo lière Don Ju an ja töb bé nem fo gad ja el a per -
for ma tív ak tus tár sa dal mi mű kö dé sét. A há zas ság ki mon dott igene el vesz ti tett5

stá tu szát, s így vissza von ja sa ját ér vé nyes sé gét. A szó az lesz, ami. egyet len pil la -
nat ra ér vé nyes, ki nem ter jeszt he tő ak tus.

A má so dik fel vo nás ban Don Juan a vá lasz tás, az el ső ség és az elő jog té má já val
szá mol le.6 nem azért fe le sé ge el vi ra, mert őt vet te el elő ször, nem azért ka var Berna -
det te- tel, mert őt lát ta meg el ső ként. A vá lasz tás jo ga, s a vá lasz tás új ra kez dé sé nek
jo ga fe lülír ja az el ső ség jo gát.

A har ma dik fel vo nás ban mo lière a hit tel és a be csü let tel szá mol le. A vég te len
racio na li tás és az ér zé ki ta pasz ta lás ki zá ró la gos megér tés ként fo gal ma zó dik meg
a drá má ban, s ahogy egy re sú lyo sabb kö zös sé gi nor mák ról ál lít ide gent mo lière, úgy
tün te ti el a női sze rep lő ket is a so rai ból. A nő csá bász Don Ju ant nő vel a szer ző eb -
ben a drá má ban csak meg sza kí tott ese mé nyek kel áb rá zol ja. De amint a sze xu shoz
köt he tő szi tuá ció kon, mint be me le gí té sen túl ju tunk, s is ten, a po kol, az apa stá tu -
szá hoz va ló vi szony lép a bot rány ke ret be, úgy je le nik meg a fér fi kol dus,7 a test vér -
báty, az uzso rás és az apa, a kő szo bor ne mé ről se fe led kez zünk meg.

A ne gye dik fel vo nás ra mo lière már csak me men tó ként hoz za be el vi rát, az egyet -
len nőt, hi szen itt már a fér fi kö zös ség ere jé ről, a pénz ről, az apa jog ról gon dol ko dik
Don Juan, hogy elér jen az utol só fel vo nás hoz, amit ál szent ként, iga zi Tartuffe-ként
kezd, s amit em ber gyű lö lő ként, Al ce ste- ként fe jez be.

A mo lière -i dra ma tur giát év szá za do kon ér tel mez te az a fe dő szto ri, mi sze rint
a Tartuffe bot rány után bé ké sebb vi zek re eve zett vol na a szer zőt. A da rab kom mu -
ni ká ció ja így a nő hó dí tó la tin sze re tő re irá nyult, pe dig Don Juan a drá ma min den
sze rel mes je le ne té ben ku dar cot vall, me ne kül nie kell, ha jó tö rést szen ved, meg ker -
ge tik, ki ko sa raz zák.

A mű be fo ga dás tör té ne té nek fel te he tően nem tett jót mo zart és Da pon te 1787-es
DonGiovannija, mely ugyan megőriz te a mo lière -i öt le tet az előadás je le ni de jé ben
meg sza ka dó sze rel mes kap cso la tok ról, de az erős szop rán áriák so ro za tá val jel zett
női je len lét tel fér fiasab bá, s így sze xuá li san je len tős fér fi vá tet te Don Giovannit.

A Szé kely-fé le előadás felis me ri és tart ja mo lière írás tech ni kai, mon da nánk, hogy
imp ro vi za tív öt le tét, ami kor a dra ma tur giai lag sú lyos és zá ró ötö dik fel vo nás meg -
idézi az ál szent Tartuffe mo no lóg jait. „nem az va gyok már, aki teg nap es te vol tam.
meg bán tam vét kei met. Az ég ke gyel me hir te len úgy meg vál toz ta tott, hogy bá mul -
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ni fog az egész vi lág. Föl nyi tot ta a sze me met és most iszo nyod va né zem a hosszú
vak sá got, amely ben él tem. megun do rod tam ed di gi för tel mes éle tem től.”  8

mindezek után egy vég ső enu me rá ció ként lát juk, ahogy az apa, a sze re lem, a test -
vér je le nik meg Don Juan előtt csak azért, hogy ő mindegyi ket messze küld hes se
ma gá tól.

A mo lière -i drá ma ér tel me zé sét et től a pil la nat tól, a kő szo bor ral ma gá ra ma radó
hős sel szo kás kez de ni – ez az ér tel me zés és az ér tés ori gó ja. Az ol va só itt, az utolsó
fel vo nás utol só előt ti je le ne té ben el kell dönt se, lé te zik-e po kol, fel csap nak-e a lán -
gok, van-e bün te tés és bűn hő dés a vi lá gon. min den Don Ju an- fel dol go zás in nen,
a vég fe lől in dul: ki a szo bor, mi lyen rep re zen tá ció ja le het egy szo bor nak, ha már a
szer ző a legerő sebb per for ma tív ak tust, a be leegye ző bó lin tást egy szo bor nak adta.

A rea lis ta szín ház for ma nyel ve a dra ma ti kus szö ve get, a drá mai al ko tást min den -
nél fon to sabb nak tart ja ak kor is, ha az ere de ti ség fo gal má val könnyel mű ben bí ró
17. szá za di ko mé diát vá laszt ja szín há zi tár gyul. Szé kely Gá bor tud va-é rez ve ezt a
há rom száz éves, rög tön zé sek for mál ta ere de ti ka na vász moz gé kony nyel vi sa já tos -
sá gait, új for dí tást ké szí tett, mely ha nem is a szí né szi imp ro vi zá ciót, de a nyel vi
jele n i de jű sé get hoz ta a szín pad ra.

Szé kely Gá bor Du ró Győ ző dra ma turg gal új for dí tást írt pet ri Györggyel. Az új
Don Ju an- szö veg így szer ve sen foly tat ta Amizantróp pet ris nyel vét erő sít ve azt a
fi lo ló gi a i lag ter mé sze te sen hely te len kö vet kez te tést, hogy Al ce ste tör té ne tét Don
Juan foly tat ja, s nem for dít va. A Don Juan el ső sor ban hallhatóan foly tat ja az em ber -
gyű lö lő nyel vét, úgy be szél Al ce ste, akár Don Juan, Cé limène akár el vi ra, a szen ve -
dély szó kin cse, a vágy re zig ná ció ja, az in du lat pök hen di okos sá ga mind pet ri köl té -
sze ti szó tá rá ból ke rül elénk. „el bű vö lő”, „alan tas”, „hit vány em ber”, „kí vül hor dom
a szí ve met”. „Ta lán nem öl tem meg elég jól?” hang zik az I/2-ben, majd „az én ha ra -
gom nem lob ban el fö lös leg sza vak ban.” el vi rá tól az I/3-ban.

Szé kely Don Juan ren de zé se a pet ris nyelv ál lan dó for du la tai val meg mu tat ja az
utat, mi ként érint kez het a tár sa da lom ból ki lé pett „ud va ri em ber” a kö zös ség egyes
tag jai val, a nők kel, a ve tély társ sal, az uzso rás sal, az apá val, a kő szo bor ral. él he tő, a
né zői élet ta pasz ta lat hoz tár sít ha tó vi szo nyo kat lát tat, me lyek mindemel lett még a
tör té ne ti tu dá sunk kal is egye zik. Szín ház tör té né szek több száz éves ku ta tá sok kal
kö ve tik,9 mi ként küz dött mo lière a Tartuffe be til tá sa után a be mu ta tók le he tő sé -
géért, a ki rá lyi jog dí jért, mi ként rea gált a ren de lés re ké szült pamflete kre, rá gal mak -
ra és pe rek re és mi ként for mál ta a be he lyet te sí tés tech ni ká já val na pi küz del mét
szín pad ra, ne mes és hős ka rak ter re. Tir so da mo li na ere de ti ElBurladordeSevilla
cí mű da rab já hoz nem sok min den kö ti már mo lière DonJuanját, sok kal több min -
den azon ban a két fé le vál to zat ban is ját szott com me dia dell’ar te előadá sok hoz, me -
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18 v. fel vo nás 1. je le net.
19 ma de lei ne Jur gens–eli za beth maxfiled- mil ler: CentansderecherchessurMolière,sursafamille
etsurlescomédiensdesatroupe. pa ris, S. e. v. p. e. n., 1963.



lyek már cí mük kel, DomJuanouleFestindepierre min den né zőt lát vá nyos bor -
zon gá sok ígé re té vel csá bí tot tak. mo lière DonJuanja az előadá sok meg hir de té sé vel
1665-ben a po kol lát vá nyos szce ni kai áb rá zo lá sát ígér te. S köz ben je le ne te ket írt
Tartuffe stí lu sá ban Al ce ste nyel vén a kép mu ta tás ról.

mo lière, és Szé kely Gá bor is, dra ma ti kus tech ni ka ként hasz nál ja a le gen dák sú -
lyát, szá mít a né zők kö zös tu dá sá ra: lát ni fog ják a pok lot, de hal la ni fog ják az ál -
szen tek ről szó ló mo no ló go kat. ész lel ni fog ják a nagy tör té ne tet, mely a hét köz na -
pi vi szo nyok ra rá te le pü lő nyel ven szó lal meg. Az új Szín ház 1995-ös be mu ta tó ja a
330 éves szö ve get a kö zös kul tu rá lis le gen dá rium ré sze ként hasz nál ja, s új ra for dít -
ja. Az előadás szö ve ge az ol vas ha tó pet ris kiadás nál is ter mé sze te sebb, in du la to sabb
és mond ha tóbb, te hát hal ha tóbb.

Az al ko tók Illyés Gyu la 1954-es „csák má tés”10 for dí tá sát dob ták fél re, s le ve gős
mo lière-t hoz tak a nyelv be. Szé kely Gá bor meg fo gal ma zá sá ban: „…a for dí tá sok ter -
mé sze te az, hogy gyor san elavul nak, rit ka az olyan ki vé tel, mint Arany Já nos nagy
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10 Szán tó Ju dit: új ra itt a nagy csa pat. Színház, 1995. jú nius 9.

Sinkó László (Sganarelle), Cserhalmi György (Don Juan). Don Juan, 1995



for dí tá sai vagy Sza bó lő rinc, vas Ist ván egy-egy mun ká ja, ame lyek időt ál lók. A gon -
dol ko dás mód és a nyelv vál to zik, és ezt előbb-u tóbb a for dí tás nak is kö vet nie kell.
más az an go lok nak, akik min dig ugyanazt a Shakes peare-t játsszák és ér tel me zik.”11

Az új for dí tás szó ról szó ra, mon dat ról mon dat ra re la ti vi zál ja a jót és a rosszat. ha -
tá ro zot tabb nyel vet be szé lő Don Juan van a szín pa don,12 s eb ből a nyel vi ha tá ro -
zott ság ból kö vet ke zik az előadás sa já tos gesz tus nyel vi ha tá ro zott sá ga is.13 ez a nyel -
vi és gesz ti kus for dí tás a dra ma ti kus szö ve get előadás szö veg gé ala kít ja, mely vé gig
tud ja vin ni ezt az ál lí tást: az em ber gyű lö lő le het egy csá bí tó. Szé kely Gá bor Don
Juan ja ki vo nult a vi lág ból és a vi lág gal néz szem be, utol já ra.

IV .  SZÍNHÁZAK

367

11 lé vai Ba lázs: A já té kos ság ott rej tő zik mind annyiunk ban (Szé kely Gá bor, az új Szín ház igaz ga -
tó ja). MagyarNarancs, 1996. jú nius 20.

12 mo lière: Don Juan, semettantàtable: Sga na rel le, Il faut son ger à s’amen der po ur tant. pet ri szö -
veg  kiadás: „va ló ban nem ár ta na meg ja vul ni” Szé kely előadás: „meg kel le ne vál toz ni vég re.” Iv/7.
(előadás az mTv fel vé te lé ben: 1.56.03.)

13 A Di man che- je le net ben, pél dául, ami kor Cser hal mi ki hagy ja az öle lést, a tes ti köz vet len sé get
Diman che- sal.

Tóth Ildikó (Elvira), Cserhalmi György (Don Juan). Don Juan, 1995



Szé kely Gá bor ren de zé se leg fő kép pen az zal az iko ni kus pil la nat tal rög zült a szín -
ház tör té ne ti ká no nunk ban, amellyel Don Juan és a transz cen dens vi lág ta lál ko zását
for mál ta kép pé. nagy já ból oszt juk azok nak a szín ház tör té né szek nek a vé le mé nyét,
akik sze rint mo lière is csak a lát vány ra kon cent rált,14 hi szen ez a já ték ha gyo mány,
a moz gó kő szob rok és gé pé sze ti trük kök in ven ció zus megol dá sai vé gigkö vet he -
 tők a 17–18. szá zad egé szén. és Szé kely 1995-ös ren de zé se is in nen, a más vi lág szín -
padi meg je le ní té sé ből ér tel me zi a múl tat és vál toz tat ja kér de ző je len né a szín há zi
pil la na tot. Szé kely ren de zé sé nek sa já tos rit mu sa, az ér tel me zői ré te gek okos meg -
za va rá sa az, hogy a lát vány poé ti ku san meg ren dí tő pil la na ta nem egy sze rűen a vég,
te hát a ha lál pil la na ta kor me re ve dik ki tar tott kép pé, ha nem egy órá val ko ráb ban,
már a krip tá ban elénk lép egy má sik élet le he tő sé ge.

ez az 1995-ös előadás leg töb bet idé zett ké pe, a transz cen den cia tisz ta te át ra li -
zá lá sa, ami kor vá rat la nul száz és száz gyer tya láng ja egy szer re lob ban fel a szín pa -
don így je le nít ve meg a te me tő höz köt he tő túl vi lá got, a meg ma gya ráz ha tat lant,
a vá rat lant és a ter mé szet fe let ti ha tal ma kat. Az előadás já ték ide jé nek arany met -
szé sé nél a lát vány misz té riu ma a gyu fa fosz for és égő ka nóc ke ve re dő sza gá val együtt
ter jed a né ző té ren, s mindez a his to ri kus ren de zé si tu dás tisz tel gé se mo lière és a
rá ció össze tett vi szo nya előtt.

A transz cen den cia, a va ló ság meg konst ruá lá sa for mál ja erő tel je sen az előadás
kér de ző ka rak te rét, s egyér tel műen nem a mí tosz ból kö vet ke ző pri mér sze xua li tás.
„Rög tön a mun ka ele jén tisz táz tuk Szé kely Gá bor ral – ál lít ja Cser hal mi György –,
hogy nem nő csá bász ról van szó, ha nem egy sze ren csét len sor sú, ki csit más ként
gon dol ko zó ér tel mi sé gi ről. Aki re a kor öl tö ge ti a nyel vét, mert nem tud mit kez de -
ni az zal a mo rál lal, amit kép vi sel. mert nem hisz az égiek ben.”15 ez a Don Juan is -
me rős, hi szen Szé kely Gá bor ren de zé sei az ál lam szo cia lis ta kor szak ér tel mi sé gi hő -
sé nek le het sé ges út jait raj zol ták ed dig is elénk. A cse lek vés le he tő sé ge a szín há zi
fo gal ma zás ban ele ve tér be li és idő be li kor lá tok nak üt kö zik, s Szé kely hő sei, hős nek
vá lasz tott ka rak te rei mindezt egy meg le pően iró nia nél kü li be széd mód ban for mál -
ják. Szé kely ren de zé sei sa já to san men te sek az iro ni kus ér tés le he tő sé gé től, et től pá -
tosszal és nagy ság gal te lí tőd nek. S ez az a já ték nyel vi for ma, mely a rea lis ta ren de -
zői gya kor lat elem ző esz kö zei vel, de a meg szó la lás fel fo ko zott in du la tá val és ki tar tott
he ves sé gé vel azon na li ér zé ki ha tást vált ki. nem ér tel mit. ezt a ren de zői gya kor la -
tot Ascher Ta más imp ro vi zál va „köl tői rea liz mus nak” ne vez te,16 hi szen a kis re a li sta
ha gyo mány ke re tein be lül jön lét re, de mégis kieme li a nem nyel vi fo gal ma zás poé -
ti kus sá gát. A szín há zi poé zis a tér, a test, az idő össze ren de zé sé nek mű vé sze te. Szé -
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14 Georges Fo re stier: LeThéâtredanslethéâtresurlascènefrançaiseduXVIIe siècle. Genf, li brairie
Droz, 1996. 137.

15 Bó ta lász ló be szél get Cser hal mi Györggyel. Túlélő tí pus va gyok. MagyarHírlap, 1999. de cem -
ber 18.

16 „nem lé lek ta ni, ha nem köl tői, amit sze ret tek vol na.” mé szá ros Ta más: AKatona. Bu da pest, pesti
Sza lon, 1997. 62.



kely Gá bor hő sei ma gu kon hord ják a klasszi kus arisz to te lé szi, a 17. szá zad ban in -
kább boi leau-i drá mai hős min den ka rak ter je gyét: egye dü liek, ha tá ro zot tak, feladat -
tar tók, eti ku sak és is me rik az er köl csöt, ráadá sul ne mes ka rak te rek, s jó sors ból a
rossz ba for dul éle tük. S mi ként a shakes peare-i tra gé diák ban: a bu kás és a ha lál moz -
za na ta már el ső meg je le né sük kor meg vil lan előt tük.

Szé kely Gá bor hő sei felis mer he tők az ál lam szo cia lis ta ma gyaror szág élet ta pasz -
ta la ta fe lől néz ve, s a jö vő és tett nél kü li élet a pá tosz re mény te len sé gét mu tat ja.
Az 1988-as Amizantróp Al ce ste- je szűk nek ta lál ja az ud va ri ke re te ket, így el hagy ja
azo kat, ki lép az épí tett vi lág ból a te rem tett be. Don Juan in nen, a te rem tett ből, a
ter mé szet ből lép egy re szű kebb te rek be, s ma rad az ötö dik fel vo nás ra egy kis tér -
ben ma gá ra zár va a ha lál lal. Köl tői az a fo lya mat, mely a szi tuá ciók és a jel le mek
rea lis ta elem zé se után az egyé ni sor sot ál ta lá nos kép pé for mál ja.

Az 1995-ös DonJuan előadás a mí tosszá vált le gen da sú lyos ter heit vi se li, s az
utol só perc ben, az utol só előt ti je le net ben, a vé ge fe lől vá lik kép pé a köl té szet.
A racio ná lis, a de ter mi nis ta hőst nem a pok lok tü ze nye li el. Aki a föl dön áll, s min -
dig tud ja, hogy 2x2=4, aki az egye nes be szé det vál lal ja, az a föl dön hal meg. Szé kely
Gábor ren de zé se is te hát a vég fe lől ér tel me zi az előadást: itt Don Juan ha lál tu sá ja
bel ső tűz fáj dal má val te li, a föld, a rá ció és te rem tés ma té riá ja és ma te re, anya ga és
any ja hord ja a há tán, s nem nye li el. A ha lál fáj dal mas és hossza dal mas, s itt, Székely
ren de zé sé ben a kő szo bor nem elin dít ja a bel ső kínt, ha nem le fojt ja.

Az előadás sú lyos pil la na ta: „Kér lek, se gíts, már nem bí rom to vább”17 – mond ja
Don Juan a szo bor nak, aki er re ne héz szo bor ke zét felemel ve le zár ja Don Juan szemét.

A (kis)rea lis ta for ma ká non a ter mé szet fö löt ti, a transz cen dens szín pa di áb rá zo -
lá sá ban meg le he tő sen ügyet len, hi szen a szce no gráfia min den tech ni kai bra vúr ja a
szür reá lis megol dá sok ra ké szült. Szé kely a nyelv és a szín pad el té rő per for ma ti vi -
tás- tech ni ká ját hasz nál va vet vé get hő se éle té nek, s úgy tart ja a föl dön, a va ló ság -
ban, hogy in kább a kő szob rot for mál ja em be ri vé. Szé kely ren de zé se a ha lál, a transz -
cen dens lét je len sé ge és fo gal ma fe lől in dul. De nem a lát vány, ha nem a nyel vi leírás
és megér tés le he tő sé gei fe lől.

A drá ma re to ri kai sa já tos sá ga, mi ként Sho sha na Fel man meg fo gal maz ta, hogy
mo lière Don Ju an ja vé gig, a tel jes dra ma ti kus szö veg ben sú lyos per for ma tív nyel vi
ele me ket hasz nál. „A vég ki fej let, azaz a ter mé szet fe let ti zár lat ki vé te lé vel mo lière
DonJuan- já nak cse lek mé nye ki zá ró lag per for ma tív ese mé nyek ből áll: nyel vi ak tu -
sok ból, me lyek ben a ki mon dás ereje pon to san leír ha tó az Aus tin ál tal meg kü lön -
böz te tett öt il lo kú ci ós osz tály ke re tein be lül.”18 Szé kely ren de zé sé ben az ítél ke zés,
a ha ta lom, az ígé ret, az ud va rias ság és az ér ve lés per for ma tív for mái rend sze re zik
a meg szó la lá so kat. Don Ju an ról min den sze rep lő íté le tet mond, ő ma ga ha tal mi po -
zí ció ból be szél Sga na rel le- hez, míg min den nő höz az ígé ret per for ma tív for mái val.
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18 Fel man: i.m. 12.



A tár sa dal mi ud va rias sá gi ke re tek Di man che úr ral és az ap já val, még ál cáz va Don
lo u is- val mű köd nek. Az ér ve lés nyel vi lo gi ká ja pe dig Sga na rel le mo no lóg jai ban vá -
lik per for ma tív vá.

A mű a be széd el mé le ti iro da lom kin cses bá nyá ja Aus tin és Ben ve ni ste elem zé se
óta, hi szen tény le ges ese mé nyek nél kü li ál lí tá sok dra ma ti zál ják a szö ve get. Don
Juan a drá ma je le ni de jé ben sze rel met ígér, va cso rá ra hív, meg bá nást mu tat, ezek a
per for ma tív tet tek épí tik a ka rak tert a sa ját dra ma ti kus tör té ne té ben. Jel leg ze tesen
17. szá za di szín ház tör té ne ti tech ni ka, mely a bienscéance sza bá lyá vá ne me se dett,
hogy Don Juan szín pa di tet tei egy-egy po fon ra kor lá to zód nak, nem a drá ma egészét,
csak lo ká lis hely ze te ket hoz nak lét re (meg ve ri pier rot-t, vé let le nül meg po fozza
Sgana rel le-t), de a mik roak ció kon kí vül min den a drá ma te rén túl tör té nik. A tengeri
ha jó zás, a ha jó tö rés, az ál ru hás me ne kü lés, a ban di ták szét ve ré se és még egy le het -
sé ges pár baj jö vő i de jű ví zió ja is a drá ma te rén kí vül tör té nik. mo lière csak a tech -
ni kai lag leg ne he zeb ben megold ha tó teát rá lis moz za na tot, a ha lált tet te je len idejűvé.

A szín há zi szi tuá ció ban a ha lál pe dig az egyet len ak tus, amely nem le het per for -
ma tív. A nyel vé sze ti és a szín há zi per for ma ti vi tás fo gal ma ezen a pon ton, a ha lál
dek la rá lá sá nak pil la na tá ban el sza kad majd egy más tól, mert a ha lál nem a meg kép -
zett nyel vi, ha nem a bio ló giai test re fog vo nat koz ni.

A be széd ak tus el mé le tek pél dái kö zös sé gi szi tuá ció kat ele mez nek, a szín há zi meg -
 szó la lá sok per for ma ti vi tá sa ép pen a teát rá lis ka rak ter miatt egé szen más. A 17. szá -
za di szín há zi tér ben meg kel lett ol da ni, hogy a né zők min dig tud ják, ki hal meg a
bo nyo lult klasszi cis ta tra gé diák ban. A jemoeurs ki je len tés egyér tel műen nyel vé sze -
ti leg per for ma tív, hi szen a sze rep ka rak te re meg hal, de nem le het szín há zi lag per -
for ma tív, hi szen a szí nész nem hal hat meg. A nyel vi per for man cia („meg ha lok”)
a szín pa don el kell ve szít se szín há zi per for ma tív jel le gét, és ezért a ren de zés erős
ál lí tá sa ter mé sze te sen az előadás vé ge: „Aus tin […] tu da tá ban van, hogy a per for -
ma tív per for man sza pon to san a tá masz vesz tés per for man szá ban áll: a ta laj el vesz -
té sé nek per for man sza.”19

Szé kely Gá bor ren de zé sé ben egyér tel mű, hogy a föld, a va ló ság ta la já nak el veszté -
se a ra cio ná lis el me fé lel me. Al ce ste és Don Juan pet ri György szö ve gét és Cser halmi
György tes tét kap ják, s ugyan Szé kely Gá bor pá lyá ján az egyik előadás a bú csúé,
a má sik az új ra kez dé sé volt, in kább a hős ka rak te rek ben rej lő azo nos ság, a be szédben
meg je le nő ál lan dó fo gal ma zás szem be tű nő. „Sze mé lyes in dít ta tás ból vá lasz tok dara -
bot”20 – vá la szol ta a ren de ző egy új ság írói kér dés re, de nem is a ren de zői szán dék
re konst ruá lá sa, ha nem az azo nos sá gok ol va sa ta kí nál előadá son túli ér tel me zői le -
he tő sé ge ket. A ma gá nyos, szo cia lis ta wes tern hős ként ko mo ran mozgó, az iro ni kus

A MÁSODIK ÉLETMÛ

370

19 Fel man: i.m. 67. „lossoftheground”.
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egy vo nu lat ra fűz he tő fel: mindegyik cím sze rep lős da rab, hő sük ma gá nyos, kiáb rán dult, ön ma -
gá val és a vi lág gal küsz kö dő alak. Sze mé lyes in dít ta tás ból vá lasz tot ta eze ket a drá má kat, vagy
ezt a lét for mát tart va ko runk jel lem ző jé nek, egy tár sa dal mi je len sé get akart áb rá zol ni?”



meg szó la lás tól igen el tar tott ka rak te rek a fe le lős dön té sek meg ho zóit te szik szín -
pad ra. Szé kely Gá bor ren de zé se kö zép pon tos dra ma ti kus szö veg gé vál toz tat min -
den szín pa di anya got, mert egyet len tör té net mu ta tá sa ad ja ki az előadás rit mu sát.

Don Juan ese té ben Szé kely az el len pon to zás mo lière -i tech ni ká ját hasz nál ja, csak
nem egy sze rűen a tra gé dia és a ko mé dia hely zet ko mi ku má nak pár hu zam ba ál lí tá -
sá val, ha nem a nyelv és a cse lek vés per for ma ti vi tá sá nak kü lönb sé gé vel. Don Juan
ígér, Sga na rel le tesz, Don Juan hi te get, Sga na rel le hisz, Don Juan uta sít, Sga na rel le
en ge del mes ke dik. vi szo nyuk nem a ko mi kus-tra gi kus el len tét ben ad ja az előadás
rit mu sát, ha nem a tett és a gon do lat, a cse lek vés és a szán dék pár hu za mo san meg -
fo gal ma zott, így kü lön szó la mok ká szer ve ző dött hang zá sá ban.

Szé kely Gá bor ren de zé sé ben oly vi lá gos a nők kel meg je le ní tett vi szony. Don Juan
nem a nő ket csal ja meg, ha nem a nyel vet. „Don Juan csak annyi ban a bot rány mí -
to sza, mint amennyi ben az erő szak mí to sza: nem a nő kön tett erő szak, ha nem a
ne kik tett ígé re tek, pon to sab ban a há zas sá gi ígé re tek meg sze gé sé ben rej lő erő -
szak.”21 pet ri for dí tá sát Cser hal mi György Don Ju an ja egy más tól tá vol ál ló lá nyok
kö zött ro han gál va da rál ja:

„Szó itt nem se gít. Cse le ked ni kell. Dönt se nek tet tek a sza vak he lyett. Sze ret ném, ha
össze bé kül né nek. hi szen ha meg nő sü lök, úgyis ki de rül, hogy me lyi kü ket szeretem.”22

majd el me ne kül. A ren de zés fó ku szál az ér zé kek re meg nem is, egyér tel mű, hogy
nem a la tin sze re tő mí to sza sej lik fel a je le ne tek ben, és a test föl di vá gyait eb ben
az ak ció men tes dra ma ti kus kö zeg ben csak il luszt rá ciók le het nek, ha egyál ta lán.
Székely ren de zé se így a re zig ná ció megér tő ka rak te ré vel ren de zi akár a do hány
utáni, akár a fiatal test utá ni, akár a ha lál utá ni vá gyat.

A Don Ju an- ren de zé sek az 1665-ös be mu ta tó óta a ha lál, a meg ha lás pil la na ta felé
te re lik az előadás me ne tét, Szé kely ren de zé se en nek fel té te le zé sé ből, sőt tu dá sá ból
in dul. A kor társ kri ti ka egye ne sen úgy lát ta, Don Juan a va ló sá gon kí vü li lét bi zo -
nyí té kát ke re si. mert ad dig nincs a va ló ság nak sem ér tel me, míg a va ló sá gon kí vüli
vi lá got nem ész lel jük.23

lát szó lag és dek la ra tí van a rea lis ta szín ház felis me ré se, hogy a tár su la ti for mában,
az éve kig, év ti ze de kig együtt dol go zó szí né szek kö zös mű vé szi mun ká já ban jö -
het létre az al ko tás ma ga. A rea lis ta tár su lat nem sze rep kö rök re épül, a szí né szek
hierarchiá ját nem ala kít ja a dra ma ti kus iro da lom sze rep so rai nak hosszú sá ga.24 ez
a tár su la ti forma azo nos tu dást és azo nos mun kát vár el min den ki től. A ma gyaror -
szá gi ál lam szo cialis ta idő szak rep re zen táns szín há zai kö zül a ka pos vá ri és a Ka to -
na te rem tett előadásaival olyan be fo ga dói le gen dát ma ga kö ré, hogy köny vek és
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21 Fel man: i.m. 4.
22 II/4.
23 „Don Juan el fo gad ja, sőt szin te ki kö ve te li lé te zé sé nek leg dön tőbb bi zo nyí té kát: sa ját, iszo nyú

szen ve dés sel já ró kín ha lá lát.” Szán tó: i.m. 7.
24 vö. Ké ke si Kun ár pád: A mei nin ger hof the a ter és a tör té nel mi rea liz mus. In Uő: Arendezésszín-
háza. Bu da pest, osiris, 2007. 13–31.



szak cik kek tu cat jai rög zí tet ték in ter júk ban, me moá rok ban a tár su lat ban lé te zés eti -
kai és esz té ti kai dön té seit.

A tár su la ti for ma ugyan a szín há zi fo gal ma zás alap ja, a 17. szá za di szín ház esztéti -
kák már rög zí tik a tro u pe al ko tás esz té ti kai felada tait, de a 19. szá zad ban erő sö dő
sztár tech ni kát, az utaz tat ha tó szí nész csil lo gó átala ku ló te het sé gé re épü lő előadás -
for mát a szín ház ipar ma is ked ve li. ez a két fé le szín há zi és szí né szi fo gal ma zás bo -
nyo lult mű kö dé si és be fo ga dói pre fe ren ciá kat hoz lét re egy idő ben. ma gyaror szágon
a (kis)rea lis ta szín há zi kor szak ren de zői al ko tó pá lyá ju kat a hat va nas évek vé ge felé
kezd ték, s ak kor még nem köz vet ve, de ép pen le gen dá kon át, is mer ték az 1968-as
eu ró pai for ra dal mak ban meg fo gal ma zó dott al ko tói de mok ra tiz mus el veit.25 és mű -
vé szi gya kor la tuk ban kö vet ték is őket. A tár su la tok lé te zé si for má ja azon ban az ál -
lam szo cia lis ta ma gyaror szá gon el lenőriz he tő for mát kö ve telt, s mi vel a mi nisz té -
riu mi és vá ro si fenn tar tók az el lenőr zést a be kért és be nyúj tott évad ter ve ken
ke resz tül gya ko rol ták,26 ez a szö veg ala pú, a dra ma ti kus iro dal mat fel dol go zó szín -
ház tech ni ká ját tar tot ta élet ben.

A de mok ra ti kus csa pat ban lét re jö vő előadást így meg ter he li a klasszi kus drá ma -
iro da lom hie rar chi kus szer ke ze te,27 hi szen óha tat la nul van egy fő sze rep, mel let te
sok ki csi. ADonJuan be mu ta tá sa kor sem a Ka pos vá ri Szín ház, mely a het ve nes évek
vé gén, sem a Ka to na, mely a nyolc va nas évek kö ze pén épí tett a tár su lat ban egyen -
ran gú szí né szek al ko tó ener giái ra, már nem ez zel a já ték kon cep ció val dol go zott.
Az évad terv ter vez he tő sé ge és a drá ma iro da lom hie rar chi kus sá ga a gya kor lat ban
az in ter júk ban meg fo gal ma zott felis me ré sek nél ko ráb ban lét re hoz ta a kő szín há zi
struk tú rá ban hie rar chi ku san, sze rep kö rök ben mű kö dő tár su la to kat.

Szé kely Gá bor le gen dás szí nész ve ze tő,28 aki Szol no kon is, a nem ze ti ben is örök -
lött csa pat tal dol go zott, a Ka to na 1982-es megala pí tá sa kor azon ban há rom nap alatt
olyan tár su la tot szer ve zett zsám bé ki Gá bor ral, ahol az „egy fé le gon dol ko dás”, „azo -
nos ér dek lő dés”29 hoz ta össze a szín mű vé sze ket. S hat évig, Szé kely megíté lé se sze -
rint, ez a rend kí vü li al ko tói alá za tot és bi zal mat kö ve te lő mun ka meg sem mi sí tet te
a drá ma iro da lom hie rar chi kus rend jé nek be fo lyá sát a de mok ra ti kus el vek re. Azon -
ban ez a pár év nem csak a kis re a li sta já ték nyelv kiala kí tá sát ala poz ta meg, ha nem
a ren de zői szín ház és a nem-hie rar chi kus tár su lat for ma nyel vét is sa já tos esz kö zök -
kel ala kí tot ta. el fo ga dott és is mert moz za nat az ál lam szo cia lis ta kor szak nagy „nem -
ze tis” szín há zai ban, pél dául az ádám ot tó vit te ma dách ban vagy a vár ko nyis víg -
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25 Ari a ne mno uch ki ne és pe ter Stein szín há zá ról lásd Ascher Ta más: hogy „ele gen dők le gyünk”.
In mé szá ros Ta más: „A Katona”.Egykorszakhatárán. Bu da pest, pes ti Sza lon, 1997. 61., 70.

26 Ko ros sy zsu zsa: Szín ház irá nyí tás a Rá ko si-kor szak el ső fe lé ben. In Gaj dó Ta más szerk.: Színház
éspolitika, Bu da pest, oSz mI, 2007. 45–138. zsám bé ki Gá bor. In mé szá ros: i.m. 12.

27 „nem tud nám mel lőz ni azt az im pe ra ti vust, hogy mi re gon dolt a szer ző.” Ascher. i.m. 63.
28 lásd ná nay Ist ván in ter júit a kö tet ben.
29 zsám bé ki Gá bor. i.m. 13–14., Szé kely Gá bor: uo. 45.



szín ház ban, hogy egy tár su lat sa ját, jól felis mer he tő já ték nyelv vel bír, s ezt akár év -
ti ze de ken át egy ve ze tő ren de ző hasz nál ja.

Ka pos vár te rem tet te meg, a Ka to na vit te to vább azt a gya kor la tot, hogy a szín -
há zi al ko tást a szí né szek csa pa ta hoz za lét re, de a tár su lat hoz nem egy, ha nem több
ren de ző tar to zik. A kis re a li sta szín ház ma gyaror szá gi gya kor la tá nak sa ját sá ga, hogy
a de mok ra ti kus al ko tá si trend si ke re nem ki zá ró lag a szí né szek hie rar chia-men tes
mun ká já ban, ha nem a ren de ző csa pat ha son ló mód szer ta ni megol dá sai ban rej lik.
Ta lán a Ká dár-rend szer fog lal koz ta tás po li ti kai előírá sai okán, ta lán a hat van nyol cas
ki vo nu lás-szám űzés kö vet kez té ben, de Ka pos vá rott jött lét re az a tár su lat, mely öt
ren de ző vel dol goz va mégis azo nos for ma nyel vi előadá so kat ho zott lét re.

Szé kely Gá bor és zsám bé ki Gá bor a Ka to ná ban 1982-ben, nem ze tis ta pasz ta la -
tok kal gaz da god va, a tár su lat hoz még egy ál lan dó ren de zőt, Ascher Ta mást hív ja, s
hár man mo del le zik a kis re a li sta szín há zi csa pat ideá lis felál lá sát. mi vel „A szí né szek -
nek (csak) szín pa di lé tük van”,30 el sőd le ge sen a szí né szi ál la po tok ra és ener giák ra
for máz zák az éva do kat, de erős a ren de zői sze mé lyes al ko tói fo gal ma zá sok vá gya.

Az új Szín ház tár su lat ala kí tá si fo lya ma tá ban Szé kely óriá si szín ház csi ná lói ta -
pasz ta lat tal az eti kus meg szó la lás fe le lős sé gé ről be szél. S a mo lière -i szö veg hez
hűen két szí nész re épí ti az előadást: Cser hal mi György re és Sin kó lász ló ra.

Szé kely Gá bor hat év el tel té vel Cser hal mi Györ gyöt, a mi zant ró pot ala kí tó ve zető
szí né szét vá laszt ja Don Ju an nak. ez zel óha tat la nul fel kí nál egy azo no sí tá si fo lyamatot
az em ber gyű lö lő és a nő csá bász li ber ti nus kö zött. „A szí nész a leg fon to sabb – ezért
Cser hal mi.”31 Cser hal mi György az or szág legis mer tebb szí né sze, iko ni kus Jan csó-
filmek és szín pa di sze re pek so ka sá gán túl, a kis re a li sta is ko la ta pasz talt és le gendás
mű vé sze. len dü le tes, ma gas, sze xuá li san von zó fér fi, mi ként a sze re pet 1665-ben
ját szó la Gran ge.

Cser hal mi úgy lép be 1995-ben Don Ju an ként a pau lay ut ca te ré be, ahogy ki lé -
pett Al ce ste- ként a pe tő fi Sán dor ut cá ból. A kö zös sé gi em lé ke ze tet szin te meg hek -
ke li An tal Csa ba dísz le te, mely tel je sen más ele mek ből, más stí lus ban és szín vi lág -
ban, de tér kon cep ció já ban egye ző struk tú rá val nyit ja és zár ja a te ret, s hoz za be bal
há tul ról az ar ra évek kel ko ráb ban ki ment szí nészt.

Szé kely ope rett lép csőn ho zat ja be Don Ju ant, aki ma gas sá gá val és ru ga nyos sá -
gá val ural ja a te ret, hosszú lép tei vel di na mi ku san ér át a mély szín pa don, fe hér át -
tet sző al só in ge, mi ként a ki ter jesz tett kéz tech ni ká ja a no- szín pa do kon, be töl ti és
do mi nál ja azt a tér szeg menst, amit el fog lal. Az erő és a bi zo nyos ság szí né sze, aki
eb ben az előadás ban ép pen eze ket vesz ti el.

Szé kely szí nész ve ze té se az elem zé sen alap szik. A ve le foly ta tott mun ka mo del -
le zi az egye sek kel meg is élt ta nár-diák hely ze te ket, s min dig a szö veg tör té ne ti kon -
tex tu sa, a szi tuá ciók em be ri igaz sá ga, a jel le mek cse lek vé si le he tő sé gé nek elem zése
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31 Uo. 68.



men tén fo gal maz nak. Szé kely szí né szei tra gi kus szí né szek,32 ko mor és szen ve délyes
ál la po tok ban, mely a hely ze tek ere jét nem mu tat va, ha nem megél ve tár ja a né zők
elé. ez az alap já ban tra gi kus szí né szi tech ni ka men tes az iró niá tól, min den két ér -
tel mű fo gal ma zás tól. Cser hal mi nem is gu nyo ros Don Ju an ként, nem ha zu dik, egye -
nes és őszin te min den hely zet ben, ezt tel jes gesz tus kész let tel jel zi. Tes te, te kin te -
te oda for du ló, meg fon tolt, las san, óriá si lép tek kel, sú lyo san és gon dol kod va jár.

Szé kely Sin kó lász lót vá laszt ja Cser hal mi mel lé a buf fó- sze rep re. Sga na rel le-t
maga mo lière, a tár su lat leg jobb szí né sze ját szot ta 1665-ben, mert ne héz sze rep ko -
mé diáz ni a po kol tor ná cán nem le játsz va a szép ve ze tő szí nészt. Sin kó azon ban
Cser hal mi Don Ju an ja mel lett nem egy sze rűen a dra ma ti kus ha gyo má nyok ból is -
mert buf fó. Ko mé diás ru tin ja be töl ti a te ret, biz tos min den fél re né zé sé ben, zseb re
tett szi var vé gei ben. Sin kó sze re pé ben és mű vé sze té vel jel zi a ko mé dia sab lon ját, de
ké pes a szol gai jel lem ko mi kum kli séit a gon dol ko dó társ elem zé sé vel fe lülír ni. Sgana -
rel le Don Juan tár sa, aki vé gig megy gaz dá já val a felis me rés út ján.

Sin kó Cser hal mi mel lett hoz za a com me dia dell’ar tés köp cös szol ga meg je le né -
sét, vál lát leej ti, fe jét be húz za, súly pont ját kis sé leen ged ve jár, tér de ro gyaszt va, akár
ru há ja rán cai, s fe jét bár sony sip ka fe di a do hány mo no lóg alatt. De Sin kó ősz arsz -
lán ka rak te re há rom órán át el len pon toz za Sga na rel le-t, s Don Juan mel lett kö vet -
jük, a szí né szi tra gi kus tu dás sú lya mi ként tün te ti el a vi dám ko dást. Sin kó já té ka
(és nem sze re pe) tá maszt kí nál Cser hal mi nak. Don Juan sze re pe az el ső pil la nat tól
annyi ra ko mor ár nya kat hor doz, hogy di na mi kát nem a nők kel, ha nem Sga na rel le-
 lel vitt je le ne tei vált hat nak. Sin kó és Cser hal mi pár ban ját szik, Szé kely ren de zé se
ket tő jük azo nos sú lyú je len lé té re épül, s ez a szí né szi kö zös tu dás eme li el az előadást
a ha gyo má nyos ér tel me zé sek től. Cser hal mi és Sin kó meg je le né sük ben hoz zák a víg -
já té ki úr-szol ga buf fó köz he lyet, de együtt dol goz va elér nek az utol só fel vo nás ra egy
be cket ti vla gyi mir és est ra gon pá ros tra gi ku máig.

Sin kó re me kel a gesz ti kus di na mi ka vál tá sok ban, mi mi ká ja szo kat la nul élénk, egy -
szer re dol go zik a sze mé vel, az arc iz mai val, még a fü le moz gá sa is erő sí ti ki fe je zéseit.
Felis mer he tően hoz za a víg já té ki sab lo no kat, össze húz va sze mét, hosszan be lé le -
gez ve kon cent rál, pör gő nyelv vel ha lan dzsál szö kell ve tal pé lein stb. majd a sab lo -
nok be mu ta tá sa után, azo kat túl so káig tart va lép át ab ba a tra gi kus di men zió ba,
mely egy szer re mu tat ja a szi tuá ciót és reflek tál is an nak tart ha tat lan ál la pot já ra.

Szé kely Cser hal mi ra és Sin kó ra épí ti az előadást, s ve lük kö szön el. Don Juan halá -
la kor Sga na rel le ölé be ve szi gaz dá ját, öle li-rin gat ja és si rat ja, s mi vel a test ve lünk
ma rad a szín pa don, nem nye li el sem mi fé le po kol és tűz, a ha lál bor zal má val kell
szem be néz nünk. Szé kely előadá sá ban ez a leg na gyobb hét köz na pi ret te net.
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32 „min dig egy vég ze tes, tra gi kus elem ha tá roz za meg előadá sait. mindegyik ben van va la mi
végsőkig kiéle zett. és ez ér zé ki leg, a kép ben és a szí né szi já ték ban tö ké le te sen meg fo gal mazó -
dik. Az ő sze rep lői min den ér zé sü ket a leg vég ső stá dium ban élik meg.” Ascher. i.m. 70.



A szí né szi já té kot eb ben az előadás ban a rea lis ta szín há zi ká non ban meg szo kott -
nál erő tel je seb ben meg ha tá roz za a tér. An tal Csa ba dísz le te a né ző tér fe le lejt di na -
mi kus szög ben. ne he zí tett fi gye lem se gí ti a (kis)rea lis ta szí né szi já té kot, is mét előt -
tünk jobb ra a ma jor- fé le szí nész za va ró osz lop,33 de most Szé kely Gá bor a já rá so kat
is ne he zeb bé te szi. Tö re de zett a tér, csú szik a lép cső, fa le vél, fa ké reg, már vány, pal -
ló sze li át az ár kot (a má so dik fel vo nás ban pél dául),34 s a szín pad nagy tá vol sá gait
nem csak át be szél ni, de át jár ni, át ro han ni is kell. A hang és a moz gás di na mi ká ja tá -
gas tér ben, nagy amp li tú dó val kezd, s zá ró dik az utol só je le net re kis szo bá vá. A hang -
ku lissza ki ter je dé se is a nagy te rű han gos megol dá sok tól tart az in tim csen des ség
fe lé. le csen de sü lő, be zá ró dó előadást né zünk.

Az 1665-ös előadás hoz mo lière tár su la ta új dísz le tet ren delt – ezért tud juk a re -
gist re- ből, mi lyen szín pad tech ni kai lát vá nyos sá gok ra épí tett mo lière. Tud juk a fenn -
ma radt szer ző dés ből, hogy Je an So in és pier re prat fes tők től ren del ték a több elem -
ből ál ló a moz gat ha tó dísz le tet. Az egyik fest mény egy pa lo ta bel sőt áb rá zolt kert tel
a hát tér ben, a má sik egy fa lucs kát ten ge ri hát tér előtt, kis temp lom az er dő ben egy
má sik fest mé nyen, a temp lom bel se je egy má si kon, egy szo ba bel ső, s vé gül egy ki -
kö tő vá ros ho ri zont ja. mindegyik set ting 18 láb ma gas ele mek kel in dult a szín pad
elő te ré ben, s egy re ki seb bed tek a pers pek tí va ér zé kel te té se ér de ké ben.35

An tal Csa ba dísz le te mindeze ket a té má kat meg je le ní ti. Az új Szín ház szín pa da
a pau lay ut ca és a Ki rály ut ca kö zé szo rul va in kább mély, mint szé les, így a há tér felé
ter jesz ke dés szo kat lan tér él ményt kí nált mind a Ka to na, mind a sza bá lyo zott (ál ta -
lá ban ki csi) szín há zi te rek hez szo kott, kis re a li sta előadá so kon szo cia li zá ló dott nézők -
nek. A tér di na mi ká ja erő sen rit mi zál ta az előadást, a leg főbb já rás iga zi ope rett -
lép cső ként há tul és fent épült. A be jö ve te lek Szé kely szín há zá ban erő sen jel lem zik
a sze re pet, az ent ré e-k esz té ti ku ma az el ső ta lál ko zás be nyo má sát erő sí ti, s az 1988-as
Amizantróp után, ahol pár hu za mos üveg aj tó so rok la bi rin tu sán jött elénk Al ce ste-
 Cser hal mi, itt nyu god tan és las san le sé tál az (ope rett)lép cső mel let ti dom bon.

An tal Csa ba ter vei ben a ter mé szet be to lak szik az épí tett tér be, így ez a domb kü -
lön bö ző ma té riá kat hor doz. Fa, for gács, fa ké reg, kő rom, fá ból épül a balol dal egé -
sze, egy paj ta kör vo na la lát szik ta lán. Jobb ra ro mos fe lü let a ku lisszá nál, a lép cső
hoz zá kő ből ön tött. üveg aj tók.36 A te ret a vi lá gí tás ra di ká li san meg vá lasz tott szö -
gek ből lát tat ja, hol el len fény ben vi lá gít va do hány zik Sga na rel le, majd az ab lak ke re -
tek és a te tő rá csai bör tön rá csok ár nyá vá és exp resszio nis ta, di na mi kus vo nal hálókká
ve tül nek a pad lón.37
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XvI I Ie siècles. In Bé né dic te lo u vat- mo lo zay–Franck Sa la ün szerk.: LeSpectateurduthéâtre.
mont pel lier, l’ent re temps, 2008. 37.
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Az előadás ze ne dra ma tur giá ja felis mer he tő hang zó kö zeg gel in dul, si rá lyok hang -
ját hall juk,38 mie lőtt az el ső ha jó tö rött be lép ne, majd vi har kö ze leg a má so dik fel -
vo nás vé gén, s a har ma dik ele jén fa le ve lek ez reit fúj ja be szél. Itt39 vált az előadás
kin ti te re ben ti re. A ren de zés a fé nye lés fo lya ma tá val jel zi a mú ló időt, a har ma dik
rész től egy re söté tebb van,40 mi ként egy re szű kebb a tér is. A ne gye dik fel vo nás -
ban még egy nagy asz tal is el fér kö zé pen, de a lép cső al ját már üveg aj tó so ra ke -
re te zi. Akár A mizantrópban.41

An tal Csa ba ope rett lép csőt épít, Szé kely Gá bor ral fent ről hoz nak be majd min -
den kit, s a pre zen tá ció e ki tar tott má sod per cei meg mu tat ják a szí nészt sze rep ben.
A szín pa di tér a ver ti ká lis di men zió szo kat lan hasz ná la ta miatt na gyobb nak tű nik
a meg szo kott nál. Be jár ni és át be szél ni egy ek ko ra te ret szí né szi tech ni kai feladat,
mely azon ban le he tő vé te szi az előadás ra jel lem ző re gisz ter vál tást. Char lo tte és Ber -
na dett, a két pa raszt lány vi tá ja el vesz ti ko mi kus ol va sa tát, ami kor bo ka tö rő pal ló -
kon és messze sé gek ből fut va ér kez ve li heg ve áll nak ki sze rel mü kért. nem víg já té -
ki, nem le het ne vet ni a per for ma tív moz za na tok kal dol go zó szí né szen – ez az előadás
egyik ta nul sá ga.

A his to ri zá ló szce no gráfiában a tér ér tel me ző kö zeg gé vá lik, a já rá sok ki fu tó ként
(bár itt be fu tó ként) is mű köd nek, ezért a kő szo bor be lép tét is on nan vár juk. S ez
előadás te ré nek rit mu sa így épí ti fel és tö ri össze el vá rá sain kat: a kő szo bor egy szer
csak ész re vét len beül a né zők nek hát tal egy fo tel be, s ke ze, csak ki tett kéz fe je döb -
ben ti rá a né zőt je len lé té re. S nem a szce no gráfiánál, mint in kább a szí né szi já ték
elem zé sé nél, a ket tő ha tá rán kell be szél ni Szé kely Gá bor kő szo bor-szí né szé ről. Szé -
kely B. mik lós ról. A kő szo bor moz ga tá sa, be szé de leg több ször ne vet sé ges – ezt min -
den pa ró dia-e lőadás kieme li. A ren de zé sek nek, az előadást for má ló kér dé sek nek
tech ni ká vá ér de mes for dí ta niuk elem zé sü ket. Szé kely egy nem lát ha tó szín ház nem
lát ha tó szí né szét, a sú lyos, megélt ta pasz ta la tok per for man ci á ját ci pe lő Szé kely B.
mik lóst ül te ti ki ke mé nyí tett, szo bor ezüst re fújt ru há ban a szín pad ra. S per ce kig
csak az asz tal ra ki tett ke ze, kéz fe je sú lya „be szél”.42

A szce no gráfia, a ké pi fo gal ma zás és a sze mé lyi ség ere je te remt el vi sel he tet len
fe szült sé get. A lát ha tó és a nem lát ha tó, az élő és a holt, a be fo ga dott s a ki ta szí tott
ket tős sé ge a ma inst re am és az un der gro und cross já té ká val áll elénk.

húsz év táv la tá ból a fris sen rend szert vál tó ma gyar de mok rá cia ka rak te ro ló giája
leg fő képp Szé kely Gá bor előadá sain vá lik lát ha tó vá. Amennyi ben el fo gad juk Je an-
 ma rie Be ys sa de bon mot- ját, mi sze rint „mo lière a 17. szá zad leg na gyobb fran cia filo -
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38 A fel vé te len: 43.07.
39 A fel vé te len: 1.04.28.
40 A fel vé te len: 1.26.40.
41 Csak míg a DonJuanban be fe lé szű kül a tér, ott az előadás vé gén rá nyílt a tér az is me ret len kinti

vi lág ra.
42 A fel vé te len: 1.59.50. Sga na rel le elej ti, majd le ve ri a tá nyért – csö röm pö lés hosszan el hal – szobor

ke ze je le nik meg az asz tal nál.



zó fu sa”,43 mel lé kell ten nünk a pa ra frá zist: Szé kely Gá bor a 20. szá zad vé gi ma gyar
szín ház leg na gyobb fi lo zó fu sa. Szé kely mo lière -e lő a dá sa i nak ha tás tör té ne te lát vá -
nyos, elő ször is a Mizantróp-be mu ta tók fel gyor su lá sá val kö vet he tő. Tu cat nyi mizant -
róp tu cat nyi év alatt, mindegyik pet ri-for dí tá sá ban szer te a ma gyar nyel vű szín há -
zak ban. Kol lé gák és ta nít vá nyok, töb bek kö zött (be mu ta tó rend ben) Ascher Ta más,
Tom pa Gá bor, Schil ling ár pád, Go thár pé ter, Bo csár di lász ló, zsám bé ki Gá bor játssza
vé gig a gon do lat te at ra li zá lá sá nak le he tő sé gét. S nem csak a pet ri szö veg ben rej lő
ku sza ér ve lő min den ség te remt szín pa di kí ván csi sá got új ren dű kö zös sé günk morá -
lis ál la po tá ra, de a Szé kely-fé le Al ce ste- ka rak ter fi zi o ló gi á ja is do mi náns jegy ként
író dik új ra az előadá sok ba. Al ce ste ma gas, inas, ru ga nyos, hosszú lép tű öt ven fölötti
fér fi. Cser hal mi György után 1991-ben lu káts An dor, 2004-ben mu csi zol tán, 2008-ban
Gálf fy lász ló fi zi kai ké pe ér tel me zi ha son ló nak a tár sa da lom high- func ti on au tistáját.

Ráadá sul igen szem be tű nő, s ez ke vés szín há zi előadás ról ál lít ha tó ennyi re ha tá -
ro zot tan, hogy az iro da lom- és fi lo zófiatör té net ke re teit is meg boly gat ta a pet ri-
szé ke lyes mo lière -ér tés. ez az esz mé vel és test tel egy szer re bí ró mo lière- ség már
2003-ban a fi lo zófiai kom pa ra tisz ti ka lá tó te ré be lé pett, hi szen Bo ros Gá bor Des-
cartes,Molière(Heidegger) cí men pub li kált írá sa kér dés sé for mál ja: „va jon nem épp
az áll-e a mo lière ál tal oly mély re ha tóan áb rá zolt „mi zant ró pia” hát te ré ben, hogy
van nak olyan em be rek, akik – nem na gyon szá mít, aka rat la nul vagy akar va – er re
a mo dell re épí te nek, s sze mé lyes azo nos sá guk, vagyis le ké pe ző és a le ké pe zet te ket
szim bo li ku san is ér tel me ző moz gá saik in di vi duá lis for má já nak leg fon to sabb ele mé -
vé te szik a meg győ ző dést, hogy a sze re tet – ba rát ság, sze re lem – leg ma ga sabb ren -
dű for má ja a má sok ál tal ne kik tett szol gá lat el fo ga dá sá ban, sőt ki kö ve te lé sé ben
áll? va jon nem ab ban áll-e Al ce ste – s az Al ce ste -ek – tra gé diá ja, hogy ön sors ron tó
mó don hisz nek sa ját vi lág job bí tó kül de té sük ben, vagy akár csak vi lá gon be lü li sze -
re pük em ber fe let ti nagy sá gá ban, s en nek fo lyo má nya ként, mint vé lik, tel jes jog gal
vár hat ják el má sok – mi nél kö ze lebb áll nak hoz zá juk, an nál na gyobb – szeretetként
ér tel me zett szolgálatát?”44

2009-ben Rad nó ti Sán dor pub li kál egy Alcestemintkritikus cí mű ta nul mányt,45

mely nem egy sze rűen a pet ri-fé le szö veg könyv for du la tai ból néz a 17. és a 20. szá -
za di ud va ri be széd re, ha nem Cser hal mi György tes té vel, lép tei vel, ru ga nyos sá gá val,
len dü le té vel for mál ja a ki vo nu lás kér dé seit. A Szé kely-ren de zé sek Al ce ste- je, a tár -
sa da lom ból ki vo nu ló Al ce ste és Don Juan is iko ni kus ka rak te re lett a rend szer vál -
tás évei ben megél he tő ér tel mi sé gi lét nek. A mél tó és a mél tat lan sze re lem a vágy
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43 Bo ros Gá bor: Des cartes, mo lière (hei deg ger) – a sze re tet me cha ni kai pa ra dig má ja. In Uő:
Descartes,Molière. Bu da pest, el Te Kiadó, 2014. 99. (ere de ti meg je le nés: ProPhilosophiaFüzetek,
2003. 35. 89–102.)

44 Uo. 88.
45 Rad nó ti Sán dor: Al ce ste mint kri ti kus. In Ki san tal Ta más–me kis D. Já nos–p. mül ler pé ter–

Szolláth Dá vid szerk.: Thomka-symposion.ÜnnepikötetThomkaBeátaköszöntésére. po zsony,
Kal ligram, 2009. 205–218.



tár gyát a sze re lem ről az élet re for dí tot ta, s a ne mes lel kű ség (gé né ro si té) fo ga lom -
ha tá rát a szen ve dély te rü le té ről a kö zös ség kö ze gé re ter jesz tet te ki. Szé kely előadá -
sai ban a „mű velt li ber ti nust” (li ber tin éru dit), azaz a ha gyo má nyos gon dol ko dói
min tá kat sza ba don ke ze lő, s ezért sza bad gon dol ko dó ként”46 kell ven nünk.

Az 1995-ös be mu ta tó után pár év vel ké szül hel ler ág nes nagy ta nul má nya Azész
határavagyakomédiaetikaiantropológiája cím mel,47 mely a li ber tin pol gá ri esz -
mény 17. szá za di és kor társ, 1990-es évek be li új jáala ku lá sát hor doz za. A „mo ra lista
afo risz ti ka”48 mo lière- re rend kí vül jel lem ző mű faj, pet ri új for dí tá sá val vi lá go san az
ál lam szo cia lis ta kö zös sé gek zárt ke re teit és tár sa sá gait jel lem zi, mely a ma gán szféra
fo lya ma tos meg sér té sé vel gya kor la ti lag meg szün te ti az egyé ni lét te rét. A Szé kely-
 ren dez te mo lière -ek to vább vi szik a „tisz tes sé ges em ber” Rous seau-fé le de fi ní ci ó ját,
s nem csak phi lin te má té Gá bor ala kí tá sá ban 1988-ban, de Sga na rel le is Sin kó lászló -
val az zá az honnêtehomme- má vá lik, aki „egyi ke ama be csü le tes nagy vi lá gi em be -
rek nek, kik nek az el vei sok ban ha son lí ta nak a gaz fickók el vei hez”.49

A fi lo zó fu sok mel lett a ta nít vá nyok is ek ként zár ják ív vé a mű ha tás tör té ne tét.
Schil ling ár pád, Szé kely Gá bor ta nít vá nya így fo gal ma zott: „…azt gon do lom, hogy
mindez csak át me net. va la hogy úgy, mint Arany és Ady kö zött”.50 Az új Szín ház tör -
té ne te fe lülír ja az el ső it te ni Szé kely-be mu ta tó esz té ti kai ha tá sát, s erő tel je seb ben
po li ti zált hely zet be lép te ti, mint amely be be mu ta tó ja kor ke rült.

nem ki zá ró lag ez az előadás, de a Szé kely ve zet te szín ház ha tás tör té ne te őr zi
a po li ti kai rend szer és a nyil vá nos ha tal mi be széd meg vál to zá sát. évek kel ké sőbb
te ma ti zá ló dott, hogy az ilyen el kö te le zett mi nő sé gi szín ház ra a vá ros nak nincs elég
pén ze,51 s az is sok kal ké sőbb vált az ál ta lá nos kul tu rá lis ta pasz ta lat ré szé vé, hogy
a kri ti kai iro da lom esz té ti kai elem zé sei nek kér de ző fe lü le tét a po li ti kai dis kur zus
az al ko tók ne ga tív megíté lé sé nek tart ja. S ek ként hasz nál ja fel.52

Szé kely Gá bor már 1976-os szol no ki AthéniTimonja ezt az ér zést fo gal maz ta
előadás sá: „A mi köz tár sa sá gunk va dál la tok er de je lett”.53 eb ben a fi lo zofi kus szem -
lé lő dő ala pos ság ban rej lik Szé kely szín házának bá to rí tó erő vel bí ró ha tá sa.
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46 Bo ros: i.m. 121.
47 hel ler ág nes: Költészetésgondolkodás. Bu da pest, múlt és Jö vő, 1998. 143–154.
48 Rad nó ti: i.m. 218.
49 Je an- Jac qu es Rous seau: le vél d’Alem bert- nek a szín ház ügyé ben. In Uő: Értekezésekésfilozófiai
levelek. Bu da pest, ma gyar he li kon, 1978. 317–462.

50 Schil ling ár pád: nincs szak mai krí zis, mert szak ma sincs. 2011. ok tó ber 8-án. http://www.revizor -
on li ne. com/hu/cikk/3654/dor ner- gyorgy -az -uj- szin haz -e len/

51 „egy ki tű zött pre mier el ha lasz tá sa nagy bla ma (egyéb ként há rom év alatt há rom szor for dult elő
itt).” Sző nyei Ta más: Igaz ga tó vál tás az új Szín ház ban: ma gyar drá ma. MagyarNarancs, 1998.
ja nuár 29. 

52 Bu da pest ak ko ri fő pol gár mes te re Kol tai Ta más ne ga tív kri ti ká ját hasz nál ta fel a Szé kely-szín há -
zat to vább ren de ző már ta Ist ván el moz dí tá sá ra. lásd Kol tai Ta más: Árnyékésképzelet. Bu da pest,
osiris Kiadó, 1999. 247–254.

53 „Kom men tár ra nincs szük ség. hagy juk a po li ti kát. ha sem mi mást nem te szünk, mint leír juk a
Szé kely Gá bor – már ta Ist ván – pozs gai zsolt ívet, lát hat juk, hogy hon nan ho vá ju tot tunk. ez 



AP PEN DIX AZ IVA NOV RÓL54

Szé kely Gá bor Ivanovja egy év vel a DonJuan után ke rült az új Szín ház ba fő sze rep -
ben Cser hal mi Györggyel. Cse hov nak ez a da rab ja (mond hat nánk, hogy) kis en su i -
te -ek ben lé te zik a ma gyaror szá gi szín ház tör té net pa let tá ján. Az el ső víg szín há zas,
1923-as pre mier után 1970-ben mu tat ta be a nem ze ti mar ton end re ren de zé sé ben
Bes se nyei Györggyel,55 de ezt az al ko tást egy sze rűen fe lülír ta zsám bé ki Gá bor 1977-es,
Ka pos vá rott szín pad ra vitt Iva nov ja Raj ho na ádám mal. zsám bé ki ren de zé se lett
a le gen dá riu mok Iva nov ja, pau er Gyu la fa hánccsal bo rí tott já ték te re, eör si dra ma -
tur gi szö ve ge nem ze dé kek em lé ke ze té be ír ta a megold ha tat lan élet hely ze tek, él he -
tet len éle tek han go san és ha tá ro zot tan kép pé fo gal ma zott hét köz na pi ál lí tá sát: itt,
1977-ben, ma gyaror szá gon a ha lál, a te he tet len, ön ként vál lalt, lo gi kus ha lál ma rad.

majd ne gyed év szá za dig az Ivanov erős emb le ma ti kus té zis ként állt a kö zös ség
em lé ke ze té ben. eör si Ist ván, a ka pos vá ri szín ház dra ma turg ja 1978. ja nuár já ban
idé zi Cse ho vot, aki sze rint „Az Iva nov hoz ha son ló em be rek egyet len prob lé mát sem
ol da nak meg, össze csap ják ke zü ket a fe jük fö lött, ide ge sek, nya va lyog nak, os to ba -
sá go kat kö vet nek el. és ami kor vé gül sza bad já ra en ge dik pety hüdt, fe gyel me zet len
ide gei ket, el vesz tik a ta lajt a lá buk alól. […] vak me rően ar ról áb rán doz tam, hogy
mind azt össze fog la lom, amit va la ha is ír tak nya valy gó és mé la bús em be rek ről, és
az Iva nov val vé get ve tek mindezek nek a firkál má nyok nak.”56 Csak hogy ez az előadás
nem a nya valy gás ról, ha nem a te he tet len ség ről be szél, s az una lom és unat ko zás el -
vi sel he tet len lát vá nyá val a cse lek vés le he tet len sé gét fo gal maz za meg. eör si ráadá -
sul elem zé se ele jén idé zi Cse hov egyik 1902-es le ve lét, elő a dá sol va sá si se géd let ként.
„néz zé tek csak meg, mi lyen unal ma san és rosszul él tek”.57

zsám bé ki 1977-es ren de zé se után húsz év vel, csak a rend szer vál tás után vá lik 
új ra kér de ző szö veg gé Cse hov mű ve. mindeh hez eset leg a prá gai Ci no her ni Klub
1989-es ven dég já té ka, Ivo Kro bot de cem be ri nyír egy há zi ren de zé se is hoz zá já rult,
de hat év vel ké sőbb, az 1995/96-os évad ban egy szer re tű zi mű sor ra a víg szín ház
a pes ti ben hor vai Ist ván ren de zé sé ben Spi ró György for dí tá sá ban, s az új Szín ház
Szé kely Gá bor ren de zé sé ben For gách And rás for dí tá sá ban.58 A rend szer vál tás utá ni
Ivanov vé gig kér de zi a Ká dár-kor szak vi dé kén fel tett kér dé se ket: le het-e itt él ni? 
le het-e ten ni az una lom el len? van-e élet a pe ri fé rián?
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nem csak az új Szín ház, ha nem ma gyaror szág szel le mi ha nyat lá sá nak is a jel ké pe.” Kol tai Ta más:
át lag szín ház. Színház, 2012. már cius, 8.

54 Az előadás sze rep osz tá sát lásd a Füg ge lék ben.
55 el bert Já nos for dí tá sá ban.
56 eör si Ist ván: egy ke se rű kór kép di csé re te. Színház, 1978. ja nuár.15.
57 Uo. 16.
58 A kul tu rá lis kon tex tus nak nem fel tét len le he tett ré sze, de Clau de Régy pá ri zsi ren de zé sé ről,

ahol az em be ri kap cso la tok hiá nyát az em be ri tes ti érint ke zé sek hiá nya mu tat ta, írt Kol tai Tamás
Apapírszínház cí mű kö te té ben. Bu da pest, mú zsák Kiadó, 1989. 531–534.



Szé kely Gá bor al ko tá sa fá jóan hiány zik az eu ró pai szín ház tör té net ből. A fran cia
saj tó ban csak „ox ford-Ber lin ren de ző nek”59 ne ve zett pe ter za dek 1990-es bé csi Iva -
nov- kon cep ci ó ja voss és An ge la Wink ler do mi náns pá ro sá val az Akad mie the a ter -
ben ural ja a kor szak em lé ke ze tét, s mindeb ből a tő le két száz ki lo mé terr re lé vő re -
mek mű nem lé te ző ként esik tá vol. versz ta vagy mér föld, ki lo mé ter vagy cso mó,
a tá vol ság, a messze ség, a be zárt ság te ma ti zál ja egész tör té ne tün ket.

za dek ren de zé sé ben a vi zuá lis mi ni ma liz mu sá ról hí res sé vált nyi tó kép (dísz let
nél kül a szín ház te re, csu pasz fa lai, kö zé pen egy szék) a Burg the a te res szí né szek re
fó ku szál. S hang sú lyoz za: min den mon dat, voss min den sza va a né ző ket új ként kell
ér je. voss mon da tai Cse hov mon da tai fö lött áll nak.
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Tóth Ildikó (Anna Petrovna), Cserhalmi György (Ivanov). Ivanov, 1996

59 mar vin Carl son: TheatreisMostBeautifulthanWar.GermanStageDirectingintheLateTwen-
tiethCentury. Io wa, Uni ver sity of Io wa press, 2009. 39.



1996-ban For gách And rás új for dí tá sa már sta bi lan mű kö dő szín há zi tár su lat ra
ké szül. A for dí tás nem csak az orosz ere de tit, de meg lé vő és hang za to san lágy fran -
cia vál to za to kat is hasz nál, így egyi dő ben Spi ró György szláv -I va nov já val, szín pa di
szö veg ként mint ha az 1905-ös az orosz for ra da lom pá ri zsi nyel vi fi nom sá ga i val ta -
lál nánk szem ben ma gun kat. For ra da lom után, me ne kült lét ben.

For gách szö ve ge a kul tu rá lis for dí tá si kon cep ciók re mek min tá ja, meg sza ba dít -
ja Cse ho vot az idő ben és tér ben messzi oroszor szág tól, de megőr zi az ide gen ség
nyel vi ke re teit. Bor kin így szól: „nem egé szen há rom óra alatt ti zen hét mér föl det
tet tem meg”, s ez zel a versz ta orosz sá gát az an gol szász kul tú ra eu ró pai em lé ke ze -
té re for dít ja ne künk.
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Holl István (Lebegyev), Sin kó Lász ló (Sa belsz kij gróf). Ivanov, 1996



A kri ti ka úgy vé li, hogy „For gách And rás új for dí tá sa jó szín pa di szö veg nek hang -
zik el ső hal lás ra”,60 de az előadás hosszú sá ga meg za var ta a né ző ket. Az ér zé keny -
sé gek, kö ze li, in tim ér zel mek szé ke lyi dia ló gu sai a tér ben messze vész tek. A meg -
szó la lá sok és a csen dek ará nya kö vet he tet le nül hosszú nak bi zo nyult a tá vo lü lők nek.
Az el sőd le ges és má sod la gos for rá sok kö zöt ti nagy fo kú el té rés, vagyis a kor tár si
anya gok ból és a fel vé te lek ből dol go zó elem zé sek mást lát nak. A kri ti kák61 egy tá -
vo li, tér ben messzi, így idő ben hosszú előadást, míg ké sőb bi elem zé sek egy, a tech -
ni kai köz ve tí tett ség min den ele mé vel ter helt, de kö ze li, a ka me rá val kö ze li vé tett
előadást ír nak a szín ház tör té ne ti em lé ke zet be.

Szé kely Gá bor en nek az előadás nak a te ré ben is el he lye zi a tér bosszan tó tér ele -
me ket. A DonJuanból a né zői re ti nák még őr zik a föl dön he ve rő csil lár em lé ke ze -
tét. A nagy múlt ügyet len je len, az át me net ért he tet len és za va ros. A szín pa don
egyet len tárgy kí sé ri vé gig az előadást, ez nem más, mint egy nagy üveg ko vá szos
ubor ka. áll az er je dés nyál csor ga tó ké pe a szín pa don te le lé vel és nagy ubor kák kal.

Szé kely Ivanovja 1996-ban zár ta az éva dot, az új Szín ház erő sö dő, si ke res mű -
vész szín ház ként de fi ni ál ta ma gát előadá sai val, a kri ti kák és a kö zön ség meg ta lál ta
ezt a szín há zi nyel vet, erős éva dot zárt a tár su lat. A tör té net írá sok, az elem ző kö -
zös sé gek azon ban nem men te sek at tól a tu dás tól, hogy az Ivanov Szé kely Gá bor
utol só ren de zé se, s ez zel az al ko tás tól meg le he tő sen tá vo li, de a be fo ga dói fe lü le -
te ket kö zel ről be fo lyá so ló ténnyel dol goz ni kell.

Szé kely a Don Juan után Ivanov sze re pé re is mét (az ak kor 48 éves) Cser hal mi Györ -
gyöt ké ri, s mel lé két ka rak te ré ben egy for ma szí nész nőt, An na pet rov nát az ak kor
har minc éves Tóth Il di kó, Szá sát a hu szon négy éves ma ro zsán eri ka játssza. An na és
Szá sa su dár, egye nes, ener gi kus, hosszú és bar na  ha jú, szen ve dé lyes nők, így Ivanov
vá lasz tá si kény sze re nem az öreg és a fiatal, a zsi dó és a ke resz tény, a múlt és a jö vő
kö zé szo rul, ha nem te he tet le nül, dön té sek nél kü li szem lé lő ként ül és áll.

Az előadás zá ró ké pe is ez, a szem lé lő dő ma ga tar tás ural ja az egész kö zös sé get.
Jól lát szik, ahogy Ivanov „ki ve szi Bor kin övé ből a pisz to lyát, és las san el vo nul az
egyik szo bá ba ma gá ra ár va az aj tót”.62 nem egy sze rűen min den ki tud ja, hogy Ivanov
a pisz tollyal le lö vi ma gát, nem egy sze rűen nem moz dul sen ki, hogy el ve gye tő le a
fegy vert, de ami kor Szá sa fel pat tan, mert megér ti vég re, mi lyen fo lya mat pil la na ta
so dor ja, ak kor ap ja és Bor kin vissza tart ja. Fog ják, erő szak kal, nem en ge dik. ez a
ren de zés megér tés pil la na ta, efe lől ren de zi Szé kely Gá bor Cse hov Ivanovját.

A ren de zés nyel vi leg és gesz ti ku san is szo kat la nul lágy. Fran ciás fi nom ele gan cia
ural ja a te ret, szo kat lan szög ből tá ma dó fá radt fé nyek raj zol nak is me ret len ár nya -
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60 metz Ka ta lin, örök ké va ló ság gá der med a ki zök kent idő. ÚjMagyarország, 1996. má jus 28., majd:
„Bát rab ban kel lett vol na be le nyes ni a ter jen gős szö veg be, így ugyanis Cse hov ko rai szín mű vé -
nek dra ma tur giai gyen géit in kább felerő sít ve, sem mint tom pít va ér zé kel jük.”

61 Csá ki Ju dit: A ha tá ro zat lan vét ke sek. Színház, 1996. no vem ber. 24–28.
62 Sán dor l. Ist ván: A rea liz mus vál to za tai. Cse hov Iva nov ja zsám bé ki Gá bor, Szé kely Gá bor és

Ascher Ta más ren de zé sé ben. Ellenfény, 2004/4. 34.



la to kat tes tek re, ar cuk ra, fa lak ra, ker ti szé kek ci kor nyás tám lá já ra. ez a lágy ság
megin dul a tak ti lis vi szo nyok ban, majd erő vé és erő szak ká is ala kul. össze ka pasz -
ko dá sok és öle lé sek ural ják a gesz ti kus te ret, min den ki min den ki hez hoz záér, a sza -
vak he lyett a megér(in)té sek raj zol ják ki a hely ze te ket. A má so dik fel vo nás zá ró ké -
pe63 is mét do mi náns kép pé me re ví ti kö zös fáj dal mun kat. An na pet rov na, ami kor
meg lát ja fér jét Szá sá val ele men tá ris szen ve déllyel ölel kez ni, összeesik, elájul. Ivanov
pe dig nagy be teg fe le sé gét fel húz za a föld ről, s ölé be fek tet ve ked ve sét (mint Sga -
na rel le ölel te volt gaz dá ját) öle li ma gá hoz te remt mé nyét és bű nét egy szer re.64 „Szé -
kely már az el ső perc től az utol só stá ció val fog lal ko zik szín pa dán, az zal az in ter val -
lum mal, ami a felis mert élet kép te len ség és a ha lál kö zött van.”65

Cser hal mi még Don Juan, s mi vel sze man ti kai tes te még hor doz za a mi zant róp -
ság ha tás ré te gét is, Iva nov ként most ke rek szem üve get vesz, hogy kü löm böz zön
(sic!). Tu dós ként, gon dol ko dó ként rö vid lá tó, az ol va sás hoz hasz nál ja a kel lé ket.

Az előadás ta lán emiatt is ke vés sé si ke res66 sa ját je le né ben. A pre miert fel ve ze tő
ri por tok szép nek ne ve zik Cser hal mit, akiért a nők ra jon ga nak, s csak be mu ta tó előt -
ti szo ron gás nak tű nik, hogy ő nem tud ja Iva no vot el ját sza ni – ne vet tet ni sze ret ne,
de egy mű vész szín ház ban nem le het. „Ab ban a gya lá za tos hely zet ben va gyok, hogy
a ren de ző még min dig töb bet tud a da rab ról, mint én. ez az Ivanov va la hogy nem
az én al ko tom. Tö ré ke nyebb fickó ná lam. A da rab ar ról szól, hogy nem ér zi jól ma -
gát. én sem, csak hát én min dig egész sé ge sebb va gyok ná la. Ta lán az se gí te ne, ha
tud nám, ki ez az em ber. […] egy sze rűen nem is me rő sek azok a hely ze tek, ame lyek -
ben mo zog. nyolc-tíz sors fel vo nul egy más mel lett az Ivanovban, de ezek a sor sok
nem mél tá nyol ják egy mást. egy meg bom lott hely ze tet áb rá zol Cse hov. hogy eb ben
Ivanov pont hol van, ezt sze ret ném tud ni.”67

A kis re a li sta szí né szi já ték az azo no su lás fo lya ma tá nak épí té sé vel jut el a sze rep -
hez, a vi szo nyok és az élet hely ze tek elem zé sé vel, a pszi cho ló giai ak ciók és reak ciók
fel tér ké pe zé sé vel. A ve ze tő szí né szek me moár-in ter júi pon to san raj zol ják fel a ké -
telyt, ami a Szé kely-fé le mód szer in ten zi tá sát áb rá zol ja. A megélés és a megér tés fi -
zi o ló gi ai és fi lo zófiai fo lya ma tai nak pár hu za mos sá ga vagy kü lön le ges pszi chét vagy
kü lön le ges tech ni kát kö ve telt. Az Ivanov, a har ma dik Szé kely-hős ala kí tó ja ép pen
olyan bi zony ta lan sá go kat árul el bul vár zsur na lisz ták nak, mint mi ként a sze re pek
val la nak ma guk ról.

Szé kely szí né szei, leg fő képp fér fi hő sei el jut nak az al ko tás nak eb be az azo no su -
lást fel té te le ző fá zi sá ba, s éppúgy be le rop pan nak, mint fiktív tár suk.

IV .  SZÍNHÁZAK

383

63 mi ként a Don Juan te me tő je le ne te – ab ban a dra ma tur giai pil la nat ban.
64 Sán dor: i.m. 33.
65 mé szá ros Ta más: Kí vül min de nen. MagyarHírlap, 1996. jú nius 15. 
66 Bér czes lász ló: A dol gok rend je. Be szél ge tés Cser hal mi Györggyel. Színház, 1996. no vem ber.

29–34.
67 Cser hal mi Györggyel be szél get Bo zsán eta. PestiMűsor, 1996. má jus 23–29. 7.



„Az Ivanov vi szont ba jo sabb volt. Sze rin tem az nem az én sze re pem. A ti ze dik
előadás kö rül kezd tem el ka pis kál ni, hogy tu laj don kép pen mit is kel le ne ját sza nom.
[…] A mai na pig azt gon do lom, hogy egész sé ge sebb va gyok ná la. Gá bor meg is
mond ta, hogy tes sék szí ves ab ba hagy ni a spor tot, tes sék meg roggyan ni, és egyál -
ta lán néz zek úgy ki, mint egy orosz ér tel mi sé gi a múlt szá zad ban.”68

A kor társ kri ti ka is lát ja, hogy Szé kely Iva nov- kon cep ci ó já ban is, mi ként za de ké -
ban, a szí nész ma gá ból, s nem a sze rep ből fo gal maz. Cser hal mi György Al ce ste és
Don Juan ré te gei vel, tes ti re mi nisz cen ciái val mo zog az új Szín ház te ré ben, s a ma -
gány, a ki vo nu lás, az el ha gya tott ság és az el ha gyás tör té ne teit egy szer re hor doz za
az egy más ra író dó sze re pek kel. Cser hal mi szín pa di je len lé té nek „zö mét a né ző nek
hát tal old ja meg”, ne hez mé nye zik a kri ti kák. „Cser hal mi zseb re vág ta a ke zét Ama-
nó be mu ta tá sa kor (1982) és azóta még nem húz ta ki a nad rág já ból. vál lai kö zé süp -
pesz tett nyak kal to po rog mo lière- ből Cse hov ba és vissza. […] hal kan be szél, mind -
vé gig nem hal la ni, mit mond. vé gig mo tyog ja az előadást.”69

A szín ház tör té ne ti em lé ket for má ló fel vé tel azon ban tech ni kai lag köz ve tí ti, ki ja -
vít ja így a hal lás csa tor náit, s filmként hall ha tó vá és lát ha tó vá te szi Cser hal mi tel -
jes ala kí tá sát. S így a halk ság hol a le foj tott szo ron gás in du la ta, hol a bá nat vég te -
len el ha gya tott sá ga, sze rep so ro za tá nak legár nyal tabb mun ká ja ké szül el.

nemcsak a né ző, ha nem a tör té nész is ér té kel he ti az igazi előadást. míg a kritika
dön tött: „Szé kely Gá bor ren de zé sé nek az a fur csa sá ga, hogy a szín ház tár su la ta félig
ké szült el a sze re pé vel”,70 s a fá radt Cser hal mi val szem ben csak lász ló zsolt (lvov
dok tor) túl moz gá sát ér té ke li az el len té tek ben fo gal ma zás min tá ja ként, ad dig nehe -
zen lát ja meg Szé kely szí né szei nek já té kos, te hát ke gyet len pro fesszio na liz mu sát.
Ivanov az el ső fel vo nás ban a be lé pő or vos nak el játssza, hogy fő be lö vi ma gát. Székely
Gá bor itt meg mu tat ja, amit az utol só fel vo nás vé gén nem fo gunk lát ni: Ivanov halálát.

Az előadás te re egy vá ro si ház,71 egy eme le tes ta lán, szag ga tott a tér szer ke zet, az
időt a szá za de le ji kor lá tok raj za jel zi. pes ti, is me rős, bel vá ro si kül ső-bel ső (az ex té -
rie ur in té rie ur ké pe), hang sú lyo san nem fa lun va gyunk. Fa ker ti bú to rok72 a bel ső
ud va ron, akár a Bró dy Sán dor ut ca egyik bel ső bér há zá nak ud va ra.

A szí nész za va ró/tér bosszan tó osz lop jobb ra elől áll a te kin tet út já ban, mint min -
dig, de most a do mi nán san bal ról ér ke ző nap fény a ház fa la kö zöt ti sáv ból tör elő.
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68 Bó ta lász ló be szél get Cser hal mi Györggyel. Túlélő tí pus va gyok. MagyarHírlap, 1999. de cem -
ber 18. 

69 m. G. p: Ivanov az új Szín ház ban. Népszabadság, 1996. má jus 28. 15.
70 Sán dor: i.m. 33.
71 Fá bián Jó zsef fo tó ja meg je lent a Színház 1997. jú niu si szá má ban, az 1996. ok tó be ri ben és 1998.

áp ri li si ban Koncz zsu zsáé.
72 „ré gi nya rak ko pott ker ti bú to rai”. és „An tal Csa ba át ló san ki szö gel lő, né ző tér be éke lő dő, enyé -

szet ki kezd te, tá gas tár sal gót, ker te, dol go zó szo bát ko pott bú to rokk la va riá ló szín pad ké pe már
ön ma gá ban is cse ho vi at mosz fé rát su gall – mai kö zér ze tünk szű rő jén át kel lő képp be szür kít -
ve.” metz Ka ta lin, örök ké va ló ság gá der med a ki zök kent idő. ÚjMagyarország, 1996. má jus 28. 



A nap sü töt te sáv73 szín pa di ké pe ural ja a szín ház te rét, az előadás fi lo zófiai ré te gei
az ér zé kel he tő nél is mé lyeb ben pet ri György alak já ra, ver sei re, egész lé nyé ben hor -
do zott ars po e ti cá ra épül nek. Cser hal mi is pet ri ből épít ke zik, pet rit ját szik, a nők -
kel ke gyet len és alá za tos, az élet tel har cos és me ne kü lő köl tő mi mi ká ja, te kin te te,
bo ros tá ja épí ti a ka rak tert. S ami kor Ivanov a nap sü töt te sáv fe lé in dul a fegy ver rel,
tud juk, hogy elér odáig.

An tall Csa ba leg job ban vi lá gí tott dísz le te az Ivanové. A má so dik fel vo nás sö tét -
ben ját szó dik, ez zel az új Szín ház ban kezd tek kí sér le tez ni. Alig pis lá kol a fény,74 azt
is gyer tya kí nál ja. há tul ról át vi lá gít az ab la ko kon az ut ca éj jel is erő sít ve azt a vi -
zuá lis sej tést, hogy van a há zon kí vül élet. Csak itt bent nincs sem mi. „An tal Csa ba
nagy vo na lú, szép ope rai dísz le tet ter ve zett az előadás hoz”,75 s a kor társ né zők a
messze ség ből meg kép ző dő unal mat a tér ol va sá sá nak li nea ri tá sá val ke res ték elűz -
ni. ért he tet len egy rea lis ta előadás for ma nyel vé ben a tér jel zés ér té kű hasz ná la ta.
Szé kely Gá bor elis mert ren de zői ké pes sé ge a meg mu ta tott va ló ság lé lek ta ná ról ké -
szít he tett előadást, az et től el tá vo lo dó al le go ri kus sti li zá ciót a kri ti ka más nyelv -
ként nem en ged te be szél ni.

Az előadás el ső fel vo ná sa alatt, megidéz ve, de csak megidéz ve Szta nyisz lavsz kijt,
ci ri pel nek a tücs kök. hom ma ge- moz za nat, nem több, a me leg, a nyár ér ze tét a hang -
ku lissza idé zi fel. A szí nek, a fe hér, az át tört szür ke, a hal ványd rapp a ko pott nyár
szí nei, s csak An na pet rov na kap vér szí nű, vö rös felöl tőt.

egy ség ben, ci zel lált szép ség ben, fi nom rész le tek ben vesz kör be a valóság, s a meg -
ér tés moz za na tai hal vá nyu ló su ga rak ként vil lan hat nak elénk, ha egyál ta lán.

Szé kely Gá bor Ivanovját utol só ren de zé se ként ér te ni erő sebb ál lí tás, mint amit
a kor tár si je len el kép zel he tett. A fel vé tel kö ze li je megőriz te a já ték gyöt rő dő di lem -
máit, a szí né szek kér dé seit min den moz za na tuk ban, gri ma szuk ban, csend jük ben.
Gyöt rő és gyöt rő dő ke gyet len előadás az Ivanov.

In nen in dul Ascher Ta más a Ka to na Jó zsef Szín ház ban. 2004-ben, új for dí tás sal,
túl vi lá gí tott neut rá lis fénnyel, túl vi lá gi Ivanovval. hom ma ge, meg ke rül he tet le nül.76
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73 Uta lás a Hogyelérjekanapsütöttesávig(Kézirategyüttes) cí mű pet ri-vers re. el ső meg je le nés:
Holmi, 1990. feb ruár, 764.

74 „Szé kely ked velt szce ni kai esz kö ze a fél ho mály ban tar tott szín pad, amely ben a sze rep lők ar cá -
ra sok szor csak egy vá rat la nul be ve tü lő fény pász ma vagy egy vi lá go sabb zug ré vén de rül fény.
A vi lá gos ság – a ter mé sze tes meg vi lá gí tást utá noz va – több nyi re a szín pad fe nék fe lől tör be
a ha  tal mas ab la ko kon, aj tó kon, s sok szor el len fény ben moz gó sze rep lők alak ja, mi mi ká ja egy-
egy hang sú lyos pil la nat ban vá lik lát ha tó vá”. ma gyar Ju dit Ka ta lin, el len fény ben. CriticaiLapok,
1996. no vem ber–de cem ber,18.

75 „Ivanov por tá ja eső ver te, leol vadt fes té kű el ha nya golt sá gá val csak né mi leg felesel le be gye vék
há zá nak mó dos sá gá ra, hi szen a be sza kadt te tő szce ni kai megol dat lan ság ból mind vé gig kí sé ri
a vál to zá so kat.” mGp: Ivanov az új Szín ház ban. Népszabadság, 1996. má jus 28. 15.

76 „ma gyaror szág egyik legér té ke sebb em be rét taccs ra ten ni, part vo na lon kí vül re he lyez ni, több
mint pi masz ság”. Bó ta lász ló be szél get Cser hal mi Györggyel. Túlélő tí pus va gyok. MagyarHír-
lap, 1999. de cem ber 18. 





FÜGGELÉK

387

SZÉ KELY GÁ BOR SZÍN HÁ ZI, TE LE VÍ ZIÓS
ÉS RÁ DIÓS REN DE ZÉ SEI, SZE REP OSZ TÁS SAL

1. GE ORG BÜCH NER: WO Y ZECK
Ód ry Szín pad, 1967. áp ri lis 15. (vizs ga előadás)
For dí tó: Thur zó Gá bor
Dísz let: Tö rök Iván
ze ne szer ző: Bács kai György
Szereposztás:
Wo y zeck: Ig ló di Ist ván (Iv. f. h.)
ma rie: Ro nyecz má ria (Iv. f. h.)
A ka pi tány: Gyu lai Ká roly (Iv. f. h.)
Dok tor: már ton And rás (Iv. f. h.)
And res: Ko vács la jos (Iv. f. h.)
Tam bur ma jor: Kört vé lyes sy zsolt (II. f. h.)
Ki kiál tó: Jo ós lász ló (Iv. f. h.)
nagy ma ma: mol nár pi ros ka (II I. f. h.)
mar ga ret: munk mag da (II I. f. h.)
mes ter le gény: Jan ka Bé la (II I. f. h.)
Sza tócs: har sá nyi Gá bor (II I. f. h.)
Bo lond: Szend rő Iván (II I. f. h.)

2. AR THUR MIL LER: BÛN BEE SÉS UTÁN
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1968. ja nuár 19.

(vizs ga előadás)
For dí tó: Ung vá ri Ta más
Dísz let: Fe hér mik lós
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Szereposztás:
Qu en tin: Upor pé ter
mag gie: Gyön gyös sy Ka ta lin
Anya: An da há zy mar git
Apa: Döm sö dy Já nos

lo u i se: Sze ke res Ilo na
hol ga: he ge dűs ág nes
lou: hor váth Sán dor
el sie: vaszy Bo ri
mi ckey: or bán Ti bor
Dan: Czi bu lás pé ter

3. GYÁR FÁS MIK LÓS: 
LÁNG ESZÛ SZE REL ME SEK
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1968. má jus 3.
Dísz let: Fe hér mik lós
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Szereposztás:
ok tá vi usz Já nos, anya könyv ve ze tő: 

ha lász lász ló
Dr. ok tá vi usz Klá ra, Já nos lá nya, vá ló pe res

ügy véd: Sze ke res Ilo na
Gyu la, Já nos fia: Krá nitz la jos
mag da, Já nos me nye: vaszy Bo ri
ol ti lász ló, rá dió mű sze rész: Tol nai mik lós
esz ti, ol ti fe le sé ge: Gyön gyös sy Ka ta lin
Gusz ti, ok tá vi usz Klá ra fér je: Ba ra nyi lász ló

4. ÖR KÉNY IST VÁN: TÓ TÉK
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1969. má jus 2.
Dísz let: Fe hér mik lós m. v.
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Szereposztás:
Tót: Upor pé ter
Tót né: An da há zy mar git
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ági ka: Gyön gyös sy Ka ta lin
Az őr nagy: or bán Ti bor
A pos tás: vaj da lász ló
To ma ji plé bá nos: má ri áss Jó zsef
Cip ri a ni pro fesszor: Ba ra nyi lász ló
Gi zi Gé zá né, egy rossz hí rű nő: vaszy Bo ri
A lajt tu laj do no sa: Czi bu lás pé ter
lő rinc ke, a szom széd: Be nyovsz ky Bé la
ele gáns őr nagy: ifj. Ta tár end re
Inas: Ber ta And rás

5.WIL LIAM SHAKES PEARE:
TÉ VE DÉ SEK VÍG JÁ TÉ KA
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 
1969. no vem ber 28.
For dí tó: Szász Im re
Dísz let: Fe hér mik lós
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Szereposztás:
So li nus, ephe sus her ce ge: hu szár lász ló
Ae ge on, sy ra cu sai ke res ke dő: For gács Ti bor
ephe su si An ti pho lus: Krá nitz la jos
Sy ra cu sai An ti pho lus: áts Gyu la
ephe su si Dro mio: vaj da lász ló
Sy ra cu sai Dro mio: Szom ba thy Gyu la
An ge lo, arany mű ves: papp zol tán
Bal ta zár, ke res ke dő: Ju hász Já nos
Gio van ni, An ge lo hi te le ző je: Ba ra nyi lász ló
Csip dok tor: Kür tös Ist ván
Bal ta zár, ke res ke dő: Ju hász Já nos
Gi u lio, Sy ra cu sai An ti pho lus ba rát ja: 

Ber ta And rás
Szol ga: Jant sek Ru dolf
po rosz ló: id. Ta tár end re
emi lia, Ae ge on fe le sé ge, apá ca fő nök nő: 

he ge dűs ág nes
Ad ri a na, ephe su si An ti pho lus fe le sé ge:

Bókai má ria
lu ci a na, Ad ri a na hú ga: Ba ra nyai Ibo lya
Kur ti zán: vaszy Bo ri

6. EU GE NE O’NEILL: 
HOSSZÚ ÚT AZ ÉJ SZA KÁ BA
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1970. ja nuár 23.
For dí tó: vas Ist ván
Dísz let: Csá nyi ár pád
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Szereposztás:
Ja mes Tyro ne: lin ka György
mary Tyro ne: An da há zy mar git
Ifj. Ja mes Tyro ne, na gyob bik fiú: Krá nitz la jos

ed mund Tyro ne, ki seb bik fiú: 
ifj. Uj la ky lász ló

Cath le en, a kony ha lány: Cser hal mi An na

7. LE O NYID RAH MA NOV: 
VI HA ROS AL KO NYAT
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1970. má jus 8.
For dí tó: háy Gyu la
Dísz let: Fe hér mik lós
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Szereposztás:
po le zsá jev pro fesszor: Sol ti Ber ta lan
ma ria lvov na, a pro fesszor ne je: An da há zy

mar git – he ge dűs ág nes
va rab jov, egye te mi ma gán ta nár: 

papp zol tán
Bo csa rov egye te mi hall ga tó: Krá nitz la jos
Kup ri já nov, mat róz: vaj da lász ló
Cse léd lány: Cser hal mi An na
Diák: n. Sza bó Sán dor
Diák lány: Kiss eri ka
vi ce ház mes ter: Ber ta And rás

8. ÖR KÉNY IST VÁN: MACS KA JÁ TÉK
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1971. ja nuár 15.
Dísz let: Fe hér mik lós
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Szereposztás:
er zsi, özv. or bán né: he ge dűs ág nes
Gi za, or bán né nő vé re: Ko ós ol ga
Ilus, or bán né lá nya: Bókai má ria
Jó zsi, or bán né ve je: lu kács Jó zsef
pau la, or bán né ba rát nő je: Gyi me si pál ma
egér ke, or bán né szom széd nő je: Bod nár eri ka
Cserm lé nyi vik tor: Bán györ gyi Ká roly
Cs. Bruck ner Ade la i da: Ka szab An na
pin cér: ifj. Ta tár end re

9. ÖR KÉNY IST VÁN: MACS KA JÁ TÉK
pes ti Szín ház, 1971. már cius 6.
Te le ví ziós fel vé tel
Rá dió fel vé tel: 1971. má jus 25. Köz ve tí tés:

Kos suth adó, 1972. jú lius 23.
Dísz let: Fe hér mik lós
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Szereposztás:
or bán né: Su lyok má ria – Gyi me si pál ma
Gi za: Bul la el ma
pau la: Si mor er zsi m. v. – Gyi me si pál ma
egér ke: ha lász Ju dit – Bod nár eri ka – 

pap éva
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Ilus: Föl di Te ri
Cs. Bruck ner Ade lai de: Ka szab An na m. v. –

Sán dor Iza
Cserm lé nyi vik tor: Gre guss zol tán m. v.
Jó zsi: Szat má ri Ist ván
pin cér: vogt Ká roly f. h.

10.NEIL SI MON: FUR CSA PÁR
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1971. áp ri lis 30.
For dí tó: ör kény Ist ván
Dísz let: Szé kely lász ló m. v.
Jel mez: Ta kács Ka ta lin
Szereposztás:
Fe lix Un ger: Szom ba thy Gyu la
os car ma di son: hu szár lász ló
mur ray: hol ló si Fri gyes
Spe ed: Czi bu lás pé ter
vin nie: papp zol tán
Roy: ifj. Ta tár end re
Gwen do li ne: Ba ra nyai Ibo lya
Ce cily: Kiss eri ka

11. AN TON PAV LO VICS CSE HOV: SI RÁLY
Szol nok Szig li ge ti Szín ház, 1971. de cem ber 3.
For dí tó: háy Gyu la
Dísz let: Fe hér mik lós m. v.
Jel mez: vá gó nelly m. v.
Szereposztás:
Ar ka gyi na, Iri na nyi ko la jev na: he ge dűs ág nes
Konsz tan tyin Trepl jov, Ar ka gyi na fia: 

Krá nitz la jos
Szo rin, Iri na fi vé re: má ri áss Jó zsef
nyi na: Bod nár eri ka
Sam ra jov, Szo rin in té ző je: Kür tös Ist ván
po li na, Sam ra jov fe le sé ge: Ko ós ol ga
má sa, Sam ra jo vék lá nya: Bü rös Gyön gyi
Tri go rin, író: hu szár lász ló
Dorn, or vos: pecz kay end re
med ve gyen kó, ta ní tó: papp zol tán
Ja kov, szol ga: Jant sek Ru dolf

12. GA LAM BOS LA JOS: FEGY VER LE TÉ TEL
víg szín ház, 1972. feb ruár 18.
Dísz let: Fe hér mik lós
Jel mez: Ke me nes Fan ni
Szereposztás:
Ke néz Im re, tiszt nö ven dék: Koncz Gá bor
A hor vát had bí ró ság tag jai:
ha asz, szá za dos, a had bí ró ság el nö ke: 

Bár dy György
ot tó herz berg fő had nagy: Bits key Ti bor

Dr. Szve to zár zics, fő had nagy: Deák Sán dor
ír nok: nagy Ist ván
Dr. Su sics Im re, Ke néz Im re ap ja: Bi li csi 

Ti va dar
Jo han na: pap éva – eg ri már ta f. h.
Róth tá bor nok: mik ló sy György
Fi lip po vics tá bor nok: Ben de lász ló
hó hér: Far kas An tal
Se géd hó hér: Kern And rás
ve zér ka ri fő nök: Fo nyó Jó zsef
Gróf pé chy ed mund: Sza bó Im re
Gör ge y Ar tur: Tor dy Gé za
A ma gyar had bí ró ság tag jai:
Dr. Re mel lay Gusz táv, szá za dos, a had bí ró -

ság el nö ke: So mogy vá ri Ru dolf
Jusz kó Sá muel: pró kai Ist ván
Tran gos Ist ván, szá za dos: zách Já nos
Jú lia, a had bí ró ság ír no ka: Sze ge di eri ka –

An dai Györ gyi f. h.
per czel mór ez re des, a ma gyar csa pa tok 

fő ve zé re: Dá vid Kiss Fe renc
per czel mór se géd tiszt je: Tóth Im re
egy pap: lu kács Sán dor f. h.
I. hon véd káp lár: Fe rencz lász ló

13. ÖR KÉNY IST VÁN: MACS KA JÁ TÉK
Sze ge di nem ze ti Szín ház, 1972. már cius 25.
Dísz let: Fe hér mik lós
Jel mez: Já nos kú ti már ta
Társ ren de ző: pa ál Ist ván
Szereposztás:
or bán né: he ge dűs ág nes m. v.
Gi za: Bar ta má ria
pau la: Fo ga ras sy má ria
egér ke: Dé ry má ria
Ilus: Fal vay Klá ra m. v.
Cs. Bruck ner Ade la i da: Szend rey Ilo na
Cserm lé nyi vik tor: Bán györ gyi Ká roly
Jó zsi: Jan ka Bé la
pin cér: él tes Kond

14. CSUR KA IST VÁN: SZÁJ HÔS
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1972. má jus 12.
Rá dió fel vé tel: 1972. jú nius 11. Köz ve tí tés:

pe tő fi adó, 1974. jú nius 22.
Dísz let: Szé kely lász ló
Szereposztás:
Dé kány la jos: Szom ba thy Gyu la
An na, Dé kány fe le sé ge: Cso mós ma ri
mo ór Je nő: Ivá nyi Jó zsef
mo ór né, Je nő fe le sé ge: Schu bert éva m. v.



Szo bosz lay: pol gár Gé za
Til da: Agár dy Ilo na
nyelv ta nár: papp zol tán
ház mes ter: Győ ző lász ló
Rend őr: Czi bu lás pé ter

15. ER KEL FE RENC: HU NYA DI LÁSZ LÓ
Sze ge di Sza bad té ri Já té kok, 1972. jú lius 21.
Kar mes ter: vaszy vik tor
Dísz let: Fü löp zol tán
Jel mez: márk Ti va dar
Ko reog rá fus: Bar kó czy Sán dor
Kar igaz ga tó: Sza lay mik lós
Ren de ző: Szi ne tár mik lós és Szé kely Gá bor
Szereposztás:
v. lász ló ki rály pal csó Sán dor
Czil lei Ul rik kor mány zó mil ler la jos
Szi lá gyi er zsé bet: ágay Ka ro la
hu nya di lász ló: Si mán dy Jó zsef
hu nya di má tyás: vár nai edit
Ga ra ná dor: Szal ma Fe renc
má ria, a lá nya: hor váth esz ter
Roz go nyi: Gyi me si Kál mán
had nagy: Go go lyák An tal
egy ne mes: Ber kes Já nos

16.MO LIÈRE: VERSAILLES-I RÖG TÖN ZÉS
– DAN DIN GYÖRGY
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1973. ja nuár 19.
Te le ví ziós fel vé tel
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: hru by má ria

VERSAILLES-I RÖG TÖN ZÉS
For dí tó: Il lés end re
Szereposztás:
mo lière, ne vet sé ges már ki: Szom ba thy Gyu la
Bré co urt, elő ke lő ne mes: papp zol tán
De la Gran ge, ne vet sé ges már ki: Bá rány Fri gyes
De Cro i sy, köl tő: Gyür ki Ist ván
la Tho ril lie re, al kal mat lan ko dó már ki: 

pol gár Gé za
Bé járt, fon tos ko dó alak: pecz kay end re
Du parc né, ké nyes ke dő már ki né: 

Ko ós ol ga m. v.
Bé járt kis asszony, a sze mér me tes ke dő: 

Cso mós ma ri
De Brie né, az óva tos ka cér: vaszy Bo ri
mo lie re- né, a szel le mes gú nyo ló dó: 

An dai Györ gyi
De Cro i sy né, az édes kés go nosz: Kiss eri ka

her vé kis asszony, ké nyes ke dő szol gá ló: 
Sze li Il di kó

DAN DIN GYÖRGY
For dí tó: Illyés Gyu la
Szereposztás:
Dan din György, gaz dag pa raszt: pol gár Gé za
An gyal ka, Dan din fe le sé ge, So ten vil le lá nya:

An dai Györ gyi
So ten vil le, vi dé ki ne mes: pecz kay end re
So ten vil le- né: Ko ós ol ga m. v.
Kli tan der, An gyal ka ud var ló ja: 

Bá rány Fri gyes
Ka ti, An gyal ka bel ső szo ba lá nya: 

Cso mós ma ri
Csi kasz, pa raszt le gény: Szom ba thy Gyu la
mi ki, Dan din le gé nye: Gyür ki Ist ván

17. GEOR GE CIP RI AN: GÁ CSÉR FEJ
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 

1973. ok tó ber 12.
For dí tó: Réz pál
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: Fe ke te má ria
Szereposztás:
Szom ba thy Gyu la, pi róth Gyu la, Si mon 

pé ter, papp zol tán, Ivá nyi Jó zsef, hu szár
lászló, Ko ós ol ga, pecz kay end re, 
Be nyovsz ky Bé la, Ber ta And rás, Czi bu lás
péter, hol ló si Fri gyes, ha lász lász ló, 
Kür tös Ist ván, Ba logh Bo dor At ti la, 
Cza kó Je nő, Gás pár An tal, Sze li Il di kó,
Usz tics má tyás, len gyel Ist ván, Szil vás sy
An na má ria, id. Ta tár end re

18. ÖR KÉNY IST VÁN: MACS KA JÁ TÉK
Tylo vo Di vad lo, prá ga, 1974. feb ruár 7.
Te le ví ziós fel vé tel: 1982
Dra ma turg: Jiři le xa
Dísz let: oldřich Šimaček
Jel mez: Jindřiška hirs cho vá
Abemutatószereposztása:
or bán né: Da na medřická
Gi za: vla sta Fa bi a no vá
pau la: vla sta ma tu lo vá
egér ke: lu ba Skořepo vá
Ilus: nadĕžda Ga je ro vá
Cs. Bruck ner Ade la i da: ma rie Gláz ro vá
Cserm lé nyi vik tor: Sobĕslav Sejk
Jó zsi: miroslav Do ležal
pin cér: eduard pav liček
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19. AN TON PAV LO VICS CSE HOV: 
HÁ ROM NÔ VÉR
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1974. ok tó ber 11.
For dí tó: Kosztolányi De zső
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly
Szereposztás:
And rej: pi róth Gyu la
na ta sa, And rej fe le sé ge: mo no ri li li
ol ga, And rej egyik hú ga: Tí már éva
má sa, And rej má sik hú ga: Cso mós ma ri
Iri na, And rej har ma dik hú ga: An dai Ka ti –

Ba ra nyai Ibo lya
Ku li gin, má sa fér je: pecz kay end re
ver si nyin ez re des: hu szár lász ló
Tu zen bach bá ró: papp zol tán
Szol jo nij: pol gár Gé za
Cse bu ti kin: Ivá nyi Jó zsef
Fe do tyik: hor váth pé ter
Ro de: Gás pár An tal
Anfisza: Ka szab An na
Fe ra pont: id. Ta tár end re

20. ÖR KÉNY IST VÁN: KULCS KE RE SÔK
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1975. no vem ber 15.
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly
Szereposztás:
nel li: Cso mós ma ri
Fó ris: pi róth Gyu la
Ka tin ka: An dai Ka ti
eri ka: Tí már éva
A Bo lyon gó: papp zol tán
Be ne dek: pol gár Gé za
Bo dó: Cser hal mi György – var sa má tyás
Sze re lő: len gyel Ist ván
Gyász hu szá rok: Be nyovsz ky Bé la, 

id. Ta tár end re

21.WIL LIAM SHAKES PEARE: 
ATHÉ NI TI MON
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1976. no vem ber 19.
Te le ví ziós fel vé tel
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly
Szereposztás:
Ti mon, athé ni nagy úr: pi róth Gyu la
Ape man tus, epés böl cse lő: Kun vil mos
Al ci bi a des, athé ni had ve zér: 

Kört vé lyes sy zsolt
Fla vi us, Ti mon kul csár ja: papp zol tán

va la mint: áron lász ló, Ba lá zsi Gyu la, 
Be nyovsz ky Bé la, Ber ta And rás, Cza kó 
Je nő, Czi bu lás pé ter, Fe nyő er vin, Fo nyó
Ist ván, Gal kó Ba lázs, Gás pár An tal, 
hal má gyi Sán dor, hol ló si Fri gyes, Iván ka
Csa ba, len gyel Ist ván, lá zár Ka ti, 
pecz kay end re, pusz tai pé ter, Sar lai Im re,
Si mon pé ter, var sa má tyás, id. Ta tár 
end re, Far kas József, De zsé nyi pé ter, 
mol nár mó zes, lip csei Ti bor, Rácz zol tán,
Szennyai má ria, várady Sán dor

22. FÜST MILÁN: BOL DOG TA LA NOK
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház, 1978. feb ruár 17.
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly
Szereposztás:
húber vil mos, pa pi nyom dász: pi róth Gyu la
Gyar ma ky Ró zsa, nyom dai mun kás lány:

Cso mós ma ri
víg vil ma, nyom dai mun kás lány: Sza ba dos

zsu zsa – mi hók éva
özv. hú ber ever mód né, a nyom dász any ja:

Ko ós ol ga
Sir ma Fe renc, hen tes mes ter: Fo nyó Ist ván
Szé kely Fe renc, káp lán: pusz tay pé ter
Dr. Beck Gyu la, kór há zi or vos: papp zol tán
Ró zsi, a nyom dász test vé re: lá zár Ka ti
öreg pa raszt asszony: Szend rey Ilo na
mi hály, öreg szol ga: Sar lai Im re
hen tes inas: mar czi sovsz ky lász ló

23. GE ORG BÜCH NER: DAN TON HA LÁ LA
nem ze ti Szín ház, 1978. no vem ber 17.
Rá dió fel vé tel: 1979. feb ruár 26. el ső köz ve tí -

tés: Kos suth adó, 1979. de cem ber 15.
For dí tó: Kosztolányi De zső
Dísz let: Szé kely lász ló m. v.
Jel mez: vá gó nelly
Szereposztás:
Georges Dan ton: Kál lai Fe renc
Ro bes pierre: Kál mán György
Saint-Just: osz ter Sán dor
Ca mil le Des mo u lins: Cser hal mi György
hé rault- Sé chel les: he lyey lász ló
Si mon: Őze la jos
Si mon né: má thé er zsi
la cro ix: pi róth Gyu la
le gend re: Sin kó lász ló
Ju lia: Bod nár eri ka
lu cil le: Cso mós ma ri
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phi lip pe au: Szacs vay lász ló
Ba ré re: Szi lá gyi Ti bor
mer cier: papp zol tán
Fo u qu ier- Tin vil le: Gel ley Kor nél
her mann: Szer sén Gyu la
pa ris: Fel föl dy lász ló
Bil laud- va ren nes: ve len czey Ist ván
el ső kor dés: Rak sá nyi Gel lért
má so dik kor dés: pász tor Já nos
Ut cai éne kes: Be ne dek mik lós
ma ri on: lá zár Ka ti
el ső pol gár: Csur ka lász ló
má so dik pol gár: pa thó Ist ván
har ma dik pol gár. Izsóf vil mos
el ső úr; ne gye dik kép vi se lő: Tyll At ti la
má so dik úr; ötö dik kép vi se lő: Gá ti Jó zsef
egy lyo ni: So mogy vá ri pál
el ső hó hér; Bör tön őr: hor váth Jó zsef
má so dik hó hér: Gya log ödön
úr fi: Kon rád An tal
nagy sá gos asszony: maj láth má ria
eu ge nie: eg ri Ka ta lin
Ade lai de: Sán dor er zsi f. h.
Ro sa lie: vö rös esz ter
ne gye dik pol gár: ver sé nyi lász ló
Chau met te: Kun Ti bor
el ső asszony: Csá szár An gé la
má so dik asszony: Ká ro lyi Irén
hölgy: Bá sti Ju li f. h.
Fia tal em ber: Be ze ré di zol tán f. h.
el ső ja ko bi nus; el ső kép vi se lő: má té Gá bor f. h.
má so dik ja ko bi nus; har ma dik kép vi se lő:

Szir tes Gá bor f. h.
Ka to na: eper jes Ká roly f. h.
má so dik kép vi se lő: Ros ta Sán dor f. h.
hi va tal nok: Ko vács De zső

24. SŁAWO MIR MROZ
.
EK: EMIG RÁN SOK

nem ze ti Szín ház (Já ték szín), 1979. ok tó ber 2.
Ka to na Jó zsef Szín ház, 1983. ja nuár 21.
Te le ví ziós fel vé tel
Rá dió fel vé tel: 1982. feb ruár 16. el ső köz ve tí -

tés: Kos suth adó, 1986. má jus 22.
For dí tó: Ba logh Gé za
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly
Szereposztás:
X-X: Avar Ist ván
A-A: Ga ras De zső

25.WIL LIAM SHAKES PEARE:
TRO I LUS ÉS CRES SI DA
nem ze ti Szín ház, 1980. ja nuár 26.
For dí tó: Sza bó lő rinc
Ko reog rá fus: Döl le zsolt
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: Schäf fer Ju dit
Szereposztás:
pri a mus: Gá ti Jó zsef
hec tor: Avar Ist ván
Tro i lus: Bal kay Gé za
pa ris: he lyey lász ló
he le nus: So mogy vá ri pál
Ae neas: papp zol tán
Cal chas: Rak sá nyi Gel lért
pan da rus: Kál lai Fe renc
Aga mem non: ve len czey Ist ván
me ne laus: Gel ley Kor nél
Ac hil les: Cser hal mi György
Ajax: vaj da lász ló
Ulys ses: Kál mán György – Be ne dek mik lós
ne stor: Sar lai Im re
Di o me nes: osz ter Sán dor
pat roc lus: Dör ner György
Ther si tes: Őze la jos
Ale xan der: Fel föl dy lász ló
Tro i lus ina sa: Ti ha nyi pé ter f. h.
pa ris ina sa: Bog nár zsolt f. h.
heléna: lá zár Ka ti
And ro ma che: Ko hut mag da
Cas sand ra: po gány Ju dit
Cres si da: Cso mós ma ri

26. ÖR KÉNY IST VÁN: KULCS KE RE SÔK
ma gyar Te le ví zió, 1980. de cem ber 5.
Dra ma turg: me zey emő ke
Dísz let: Já no sa la jos
Jel mez: Witz éva
ve ze tő ope ra tőr: Sza lay lász ló
Szereplők:
nelly: Cso mós ma ri
Fó ris: Avar Ist ván
Ka tin ka: Gör be nó ra
eri ka: pé csi Il di kó
Be ne dek: pol gár Gé za
A bo lyon gó: Kun vil mos
Bo dó: Bal kay Gé za
Sze re lő: Sar lai Im re
Gyász hu szá rok: Kun Ti bor, pa lo tai Ist ván
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27. ALEK SZANDR VA SZIL JE VICS 
SZU HO VO- KO BI LIN: TA REL KIN HA LÁ LA
nem ze ti Szín ház, 1981. feb ruár 13.
For dí tó: el bert Já nos
Dra ma turg: Du ró Győ ző
Ko reog rá fus: Döl le zsolt
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly
Szereposztás:
Ta rel kin – Ko pi lov egyazon sze mély: 

Kun vil mos
var ra vin tá bor nok – po lu ta ta ri nov ka pi tány

egyazon sze mély: Be ne dek mik lós
Óh, ke rü le ti rend őr ka pi tány: Gel ley Kor nél
Raszp lu jev, meg bí zott kör ze ti rend őr biz tos:

vaj da lász ló
pa pa gáj csi kov, ke res ke dő: papp zol tán
Csvan kin, föld bir to kos: Sin kó lász ló
pa ho mov, ház mes ter: Ká tay end re
Un mög lich keit, or vos: Sar lai Im re
Bran dah lisz to va, mo só né: ol savsz ky éva
mav ru sa, sza kács né: Be rek Ka ti
Sa ta la, gya log rend őr: Csur ka lász ló
Ka csa la, gya log rend őr: pa thó Ist ván
Csi bi szov: hor kai Já nos
Ibi szov: Izsóf vil mos
Al fa: Szo ko lay ot tó
ome ga: De zsé nyi pé ter f. h.

28. ÖR KÉNY IST VÁN: TÓ TÉK
Ód ry Szín pad, 1981. no vem ber 13.
Dísz let: Szlá vik Ist ván
Jel mez: Bor si zsu zsa
Szereposztás:
Az őr nagy: Der zsi Já nos
Tót: ár de le án lász ló
Tót né: mol nár Il di kó
ági ka: Bog nár mó ni ka – Cson ka Ibo lya
A pos tás: De zsé nyi pé ter
To ma ji plé bá nos: pus kás Ta más
Gi zi Gé zá né: Cse re ág nes
A lajt tu laj do no sa: Wohl muth Ist ván
lő rinc ke, szom széd: Salinger Gá bor
ele gáns őr nagy: né meth Já nos

29. FÜST MILÁN: BOL DOG TA LA NOK
nem ze ti Szín ház, 1982. feb ruár 19.
Ka to na Jó zsef Szín ház, 1983. ja nuár 10.
Dra ma turg: Du ró Győ ző
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly

Szereposztás:
hú ber vil mos, pa pi nyom dász: Sin kó lász ló
ne mes vá ral jai Gyar ma ky Ró za: Cso mós ma ri
víg vil ma: Szir tes ág nes
özv. hú ber ever mód né, a nyom dász any ja:

Gob bi hil da
Sir ma Fe renc, hen tes mes ter: Uj la ki Dé nes
Szé kely Fe renc káp lán: Őze la jos – 

Raj ho na ádám
Dr. Beck Gyu la, kór há zi or vos: 

vég vá ri Ta más
Ró zsi, a nyom dász test vé re: Ro nyecz má ria
öreg pa raszt asszony: Sán dor Bös ke
mi hály, öreg szol ga: Sar lai Im re
hen tes inas: Réfi Csa ba

30.WIL LIAM SHAKES PEARE: 
AHOGY TET SZIK
Ka to na Jó zsef Szín ház, 1983. feb ruár 25.
Te le ví ziós fel vé tel
For dí tó: Sza bó lő rinc
Dra ma turg: Du ró Győ ző
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly
Szereposztás:
A szám űzött vagy idő sebb her ceg: 

Sin kó lász ló
Fri gyes, a her ceg öccse és bir to kai nak 

bi tor ló ja: Raj ho na ádám
Amiens, ne mes a szám űzött her ceg 

kí sé re té ben: Cseh Ta más
De nis, ne mes a szám űzött her ceg 

kí sé re té ben: hol ló si Fri gyes
Ja qu es, ne mes a szám űzött her ceg 

kí sé re té ben: Be ne dek mik lós
le Be au, Fri gyes ud var mes te re: Kun vil mos
Charles, bir kó zó baj nok: Uj la ki Dé nes
oli ver, Sir Ro land de Bo is egyik fia:

Bal kay Gé za
Ja kab, Sir Ro land de Bo is má sik fia: 

pus kás Ta más
or lan do, Sir Ro land de Bo is har ma dik fia:

Gás pár Sán dor
ádám, oli ver szol gá ja: papp zol tán
pró ba kő, ud va ri bo lond: Szacs vay lász ló
Co rin nus, pász tor: hor váth Jó zsef
Sil vi us, pász tor: eper jes Ká roly
vi li, pa raszt le gény, Ju ci imá dó ja: 

pus kás Ta más
Ro sa lin da, a szám űzött her ceg lá nya: 

Ud va ros Do rottya
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Cé lia, Fri gyes her ceg lá nya: Cson ka Ibo lya
pho e be, pa raszt lány: Cso mós ma ri
Ju ci, pa raszt lány: mol nár pi ros ka

31.MI HA IL AFA NASZ JE VICS BUL GA KOV:
ME NE KÜ LÉS
Ka to na Jó zsef Szín ház, 1984. áp ri lis 30.
Te le ví ziós fel vé tel
For dí tó: her ná di lász ló
Dra ma turg: Du ró Győ ző
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: vá gó nelly m. v.
Szereposztás:
Sze rafima Kor zu hi na, pé ter vá ri hölgy: 

Bod nár eri ka
Go lub kov, egye te mi ma gán ta nár: Bán Já nos
Af ri kan, ér sek: Sin kó lász ló
pa i szij, szer ze tes; Ke mény ka la pos fér fi: 

Ga ra y Jó zsef
Apát: Kun vil mos
Ba jev, vö rös ez red pa rancs nok; Gö rög Don

Juan: eper jes Ká roly
Csar no ta, fe hér tá bor nok: vaj da lász ló
ljusz ka, Csar no ta ha di fe le sé ge: 

Cso mós ma ri
Kra pi lin, Csar no ta kül dön ce: papp zol tán
De Bri sard, fe hér hu szá rez red pa rancs nok:

Raj ho na ádám
hlu dov, tá bor nok, front pa rancs nok: 

Cser hal mi György
Go lo van ko zák ka pi tány, hlu dov ad ju tán sa:

pus kás Ta más
ál lo más pa rancs nok; An to i ne Gris csen ko,

Kor zu hin ina sa: hol ló si Fri gyes
ál lo más fő nök: hor váth Jó zsef
nyi ko la jev na, az ál lo más fő nök fe le sé ge; 

Tö rök nő, sze re tő anya: ol savsz ky éva
Kor zu hin, Sze rafima fér je: Be ne dek mik lós
Tyi hij, a kém el há rí tó osz tály ve ze tő je: vég -

vá ri Ta más
Szkunsz kij fő had nagy, kém el há rí tó tiszt; 

Ar tur Ar tu ro vics, a sváb bo gár ki rály: 
Ká tay end re

Fe hér fő pa rancs nok: ma jor Ta más –
Gel ley Kor nél

Ar cocs ka, a pénz tár ab lak ban: Cson ka Ibo lya

32. FÜST MILÁN: BOL DOG TA LA NOK
ma gyar Te le ví zió, 1984. ok tó ber 3.
Dra ma turg: Aczél Já nos
Dísz let: Szé kely lász ló

Jel mez: vá gó nelly
Tech ni kai ren de ző: mar ton Ist ván
ve ze tő ope ra tőr: Sza lay lász ló
Szereplők:
hú ber vil mos: Sin kó lász ló
ne mes vá ral jai Gyar ma ky Ró za: Cso mós ma ri
víg vil ma: pap ve ra
özv. hú ber né: Gob bi hil da
Sir ma Fe renc, hen tes: Uj la ky Dé nes
Dr. Beck, kór há zi or vos: vég vá ri Ta más
Szé kely Fe renc, káp lán: Raj ho na ádám
Ró zsi, hú ber test vé re: Ro nyecz má ria
öreg pa raszt asszony: Si mon Bös ke
hen tes inas: Réfi Csa ba

33.WIL LIAM SHAKES PEARE: 
CO RI O LA NUS
Ka to na Jó zsef Szín ház, 1985. szep tem ber 20.
Te le ví ziós fel vé tel
Rá dió fel vé tel: 1985. de cem ber 16. el ső köz -

ve tí tés: Kos suth Rá dió, 1986. ok tó ber 9.
For dí tó: eör si Ist ván
Dra ma turg: Du ró Győ ző
Dísz let: Szé kely lász ló
Jel mez: Sza kács Györ gyi
Szereposztás:
Co ri o la nus: Cser hal mi György
me ne ni us Agrip pa: Raj ho na ádám
vo lum nia: Ko ós ol ga m. v. – má thé er zsi
Co mi ni us: vaj da lász ló
Si ci ni us: papp zol tán
Bru tus: Bal kay Gé za
Aufidi us: eper jes Ká roly – Blas kó pé ter
Ti tus lar ti us: Dör ner György – má té Gá bor
vir gi lia: Bod nár eri ka
va le ria: Ro nyecz má ria – Cso mós ma ri
va la mint: Bán Já nos, Ga ra y Jó zsef, hol ló si

Fri gyes, hor váth Jó zsef, Kun vil mos,
márton And rás, Gás pár Sán dor, pus kás
Ta más, Sin kó lász ló, vég vá ri Ta más,
vajdai vil mos, Uj la ki Dé nes, Bal Jó zsef f. h.,
Ko csó Gá bor f. h., len gyel Fe renc f. h.,
németh Gá bor f. h., Tar ján pé ter f. h., 
vaj dai vil mos f. h., var ga zol tán f. h., 
vla ho vits edit f. h., zu bor nyák zol tán f. h.

34. FÜST MILÁN: CA TUL LUS (1–2. RÉSZ)
Kos suth Rá dió, 1985. ok tó ber 25.
Rá dió ra al kal maz ta: Szé kely Gá bor
Dra ma turg: Bár dos pál
ze nei mun ka társ: Ta káts György
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Tech ni kai mun ka társ: Bor lay Kin ga, 
Kiss lász ló

Szereposztás:
me tel lus: Gá bor mik lós
Clo dia: Bán sá gi Il di kó
Ca tul lus: Kul ka Já nos
Fla via: Su lyok má ria
Cal vus: papp zol tán
Ter tul lia: Sza bó éva
egna ti us: Dör ner György
Clo di us: Cse ke pé ter
Kocs má ros: Ga ra y Jó zsef
va la mint: Bal Jó zsef, Ko csó Gá bor, len gyel

Fe renc, mol nár eri ka, né meth Gá bor, 
Tar ján pé ter, vaj dai vil mos, var ga zol tán,
vla ho vits edit, zu bor nyák zol tán 
és zsí ros ág nes

35. JAC QU ES AU DI BER TI: 
TER JED A GAZ SÁG (1–2. RÉSZ)
Kos suth Rá dió, 1986. de cem ber 26.
For dí tot ta: Klu mák Ist ván
Rá dió ra al kal maz ta: Szé kely Gá bor
Dra ma turg: mes ter há zi már ton
ze nei mun ka társ: Ta káts György
A hang fel vé telt ké szí tet te: var ga Ká roly, 

nyi reő zsu zsa
Szereposztás:
Ala ri ca, kur ta lan di her ceg kis asszony: Ku bik

An na
Tou louse, ne ve lő nő: Tol nay Klá ri
Ro ger la va que, il let ve Fer nand: Bán Já nos
per fec tud, nyu gat ki rá lya: he ge düs D. Gé za
De la Ro set te bí bo ros: Ga ras De zső
Sil vest ri us, fő ne me si mar sall: 

To ma nek nán dor
Co e le sti nic, Kur ta land ki rá lya: Avar Ist ván
had nagy: zen the Fe renc

36.MÉ SZÖLY MIK LÓS: BUN KER
Kos suth Rá dió, 1987. feb ruár 18.
Dra ma turg: Bár dos pál
ze nei szer kesz tő: hor kai Ró zsa
A fel vé telt ké szí tet te: var ga Ká roly, 

nyí reö zsu zsa
Szereposztás:
had nagy: Ga ras De zső
Őr mes ter: vaj da lász ló
Ti ze des: papp zol tán
Köz le gény: Ru dolf pé ter
lány: papp ve ra

el ső öreg: Kun vil mos
má so dik öreg: Ga ra y Jó zsef

37. FÜST MILÁN: CA TUL LUS
Ka to na Jó zsef Szín ház, 1987. már cius 6.
Te le ví ziós fel vé tel
Dra ma turg: Du ró Győ ző
Dísz let: An tal Csa ba
Jel mez: Sza kács Györ gyi
Szereposztás:
Clo dia: Ud va ros Do rottya
me tel lus, a fér je: Be ne dek mik lós
Ca tul lus: má té Gá bor m. v.
Cal vus, Ca tul lus ba rát ja: Sin kó lász ló
Fla via, me tel lus any ja: ol savsz ky éva
Ter tul lia, Clo dia ba rát nő je: Cso mós ma ri
egna ti us: eper jes Ká roly – var ga zol tán
Clo di us, Clo dia fi vé re: Dör ner György – 

Bal kay Gé za
Fe rox, Clo dia szol gá ja: Kun vil mos
egy ha jós: hor váth Jó zsef – papp zol tán
Ru fus, Ca tul lus szol gá ja: vaj dai vil mos
egy ze nész: var ga zol tán – pus kás Ta más
A kocs má ros: Ga ra y Jó zsef
Clo dia szo ba lá nya: Sza lai Krisz ti na f. h.

38. ÖR KÉNY IST VÁN: TÓ TÉK
új vi dé ki Szín ház, 1987. má jus 5.
Dísz let: Szlá vik Ist ván
Jel mez: Sza kács Györ gyi
Szereposztás:
Az őr nagy: Ko ri ca mik lós – Der zsi Já nos
Tót: Sol tis la jos
Tót né: la dik Ka ta lin
ági ka: Rö vid eleo nó ra
A pos tás: Fe jes György
To ma ji plé bá nos: lász ló Sán dor
Gi zi Gé zá né: F. várady haj nal ka
A lajt tu laj do no sa: pást hy má tyás
lő rinc ke szom széd: Si mon mi hály f. h.
ele gáns őr nagy: Szi lá gyi nán dor

39. SPI RÓ GYÖRGY: CSO BO GÁS
Kos suth Rá dió, 1988. áp ri lis 11.
Dra ma turg: mes ter há zi már ton  ze nei 

mun ka társ: Tö rök etel
Tech ni kai mun ka társ: Cor ni des Ta más,

Ipoly völ gyi Tün de
Szereposztás:
nő: Tö rő csik ma ri
Fér fi: Ga ras De zső
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40.MO LIÈRE: A MI ZANT RÓP
Ka to na Jó zsef Szín ház, 1988. no vem ber 11.
Te le ví ziós fel vé tel:
For dí tó: pet ri György
Dra ma turg: Fo dor Gé za
Dísz let: An tal Csa ba
Jel mez: Sza kács Györ gyi
Szereposztás:
Al ce ste: Cser hal mi György
phi lin te: má té Gá bor
oron te: Bal kay Gé za
Cé limène: Ud va ros Do rottya
éli an te: Ber ta lan ág nes
Ar si noé: Bod nár eri ka
Al ca ste: var ga zol tán
Cli tand re: Bán Já nos
Du Bo is: hor váth Jó zsef
Bas que: hol ló si Fri gyes
Tiszt: Csen des oli vér

41. SPI RÓ GYÖRGY: A HÍ VÁS
Bar tók Rá dió, 1989. má jus 15.
Dra ma turg: mes ter há zi már ton
ze nei szer kesz tő: hor kai Ró zsa
Tech ni kai mun ka társ: lisz kai Ká roly, 

Ge ra Csil la
Szereposztás:
pasz ter nák: Bal kay Gé za
Sztá lin: má di Sza bó Gá bor
Szür ke hang: Ta nay Bel la
Bar na hang: Izsóf vil mos
Fe ke te hang: Ros ta Sán dor

42. SPI RÓ GYÖRGY: ÓV JA IS TEN ANG LIÁT!
Bar tók Rá dió, 1989. szep tem ber 19.
Dra ma turg: mes ter há zi már ton
ze nei mun ka társ: hor kai Ró zsa
Tech ni kai mun ka társ: lisz kai Ká roly, 

Ge ra Csil la
Szereposztás:
Fér fi: Ga ras De zső
nő: Bod nár eri ka
ven dég: má té Gá bor

43. SŁAWO MIR MROZ
.
EK: EMIG RÁN SOK

The a ter Tri- Büh ne Stutt gart, 
1989. no vem ber 8.

Dísz let-jel mez: Khell Csörsz
ze ne: Diet rich lutz
Szereposztás: Ste phan Kor ves, Burk hart

Sied hoff

44. SPI RÓ GYÖRGY: A HÁZ
pe tő fi Rá dió, 1990. má jus 14.
Dra ma turg: mes ter há zi már ton
ze nei mun ka társ: hor kai Ró zsa
Tech ni kai mun ka társ: Fé nyes pé ter,

pápay mó ni ka
Szereposztás:
mér nök: Gá bor mik lós
ügy véd: Ga ras De zső
or vos: An do rai pé ter

45.NÉ METH ÁKOS: LI LI HOF BERG
Kos suth Rá dió, 1990. áp ri lis 7.
Dra ma turg: mes ter há zi már ton
ze nei ve ze tő: Si mon zol tán
ze nei mun ka társ: hor kai Ró zsa
Tech ni kai mun ka társ: Kiss lász ló, 

Bor lai Kin ga
Szereposztás:
li li hof berg: Bán sá gi Il di kó
hein rich heid ler: Ga ras De zső
Ju lia Wal ders: Ta kács Ka ti
Diet rich Cas par: Sin kó lász ló
Siegf ried po elz: eper jes Ká roly
Schmidt ma ma: pár tos er zsi
eri ka Riedl: Bá sti Ju li
And ré: Rá tó ti zol tán
Fries sen burg: Gá ti Jó zsef
Reitsch kow had nagy: má té Gá bor
miehl pa pa: hor váth Jó zsef
Ka the: pre gi tzer Fru zsi na
va la mint: Ber ta lan ág nes, Csá nyi Já nos,

Csen des oli vér, Ga ra y Jó zsef, Gaz dag
Ti bor, Ka szás Ger gely, má jer zsig mond, 
maj zik edit, nagy Ad rien ne, Söp tei 
And rea, Stohl And rás, Ta nay Bel la 
és Ti ha nyi Szil via

46. ÖR KÉNY IST VÁN: TÓ TÉK
The a ter Tri- Büh ne Stutt gart, 1991. áp ri lis 27.
Te le ví ziós fel vé tel: 1992. má jus 21.
Dísz let-jel mez: Khell Csörsz
ze ne: Diet rich lutz
Szereposztás: mi chael Ba dersch nei der, 

han ne lo re Bähr, Ire ne Christ, hans 
ha a sis, hans -U we Klü gel, edith Ko er ber,
Ste phan Kor ves, Gün ther Se y wirth,
Burk hart Sied hoff
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47. KÁ NYÁ DI SÁN DOR:HANG-JÁTSZ MA
Rá dió ra al kal maz ta: Sá ri lász ló
Dra ma turg: Ba ko nyi pé ter
Tech ni kai mun ka társ: Kó nya Csa ba, 

Cson ka Ri chárd
Kos suth Rá dió, 1991. szep tem ber 12.
Szereposztás:
Ud va ros Do rottya, Bal kay Gé za
epi ló gus: Ká nyá di Sán dor

48. SZENT KU THY MIK LÓS: DÜ RER
Bar tók Rá dió: 1992. ja nuár 27.
A vers rész le tet for dí tot ta: Weö res Sán dor
Dra ma turg: Sá ri lász ló
ze nei mun ka társ: hor kai Ró zsa
A fel vé telt ké szí tet te: Ro sen man pé ter,

ádám Krisz ti na
Szereposztás:
Alb recht Dü rer: Ga ras De zső
Ta nít vány: Ka szás Ger gő
mo dell: Bán sá gi Il di kó
Ul rich von hut ten: Bal kay Gé za

49.NÉ METH ÁKOS: VÖ RÖS BÁL
Kos suth Rá dió, 1992. no vem ber 7.
Rá dió ra al kal maz ta: né meth ákos
Dra ma turg: mes ter há zi már ton
ze né jét összeál lí tot ta: hor kai Ró zsa
A fel vé telt ké szí tet te: var ga Ká roly, Ra dák

lász ló, Szöl lő sy vá gó Já nos
Szereposztás:
Kun Bé la: Tor dy Gé za
Sza mue ly: má té Gá bor
po gány: he lyey lász ló
Cserny: Blas kó pé ter
land ler: Sin kó lász ló
Strom feld: má di Sza bó Gá bor
Böhm: vaj da lász ló
mi mi: Ud va ros Do rottya
Welt ner: pa thó Ist ván
Ju li: Bán sá gi Il di kó
Ti sza: Sza bó Sán dor
női hang: Tö rő csik ma ri
Fér fi hang: Ga ras De zső
öreg: Kun vil mos
Ci vil: hor váth Sán dor
nő: Cso mós ma ri
Őr: Be ne dek mik lós
Szoc de mek: Bre gyán pé ter, né meth Gá bor
ma gas ran gú tiszt: Raj ho na ádám
Fia tal tisz tek: Ka szás Ger gő, Tar ján pé ter

Ka to na: var ga zol tán
pol gá rok: mik ló sy György, papp zol tán
mun kás: Stohl And rás
mun kás nő: Cson ka Ibo lya
pap: len gyel Fe renc
va la mint: Avar Ist ván, Bor bély Sán dor, 

Gaz dag Ti bor, hor váth Jó zsef, len gyel 
Fe renc, Ung vá ri Ist ván, za lán Já nos

50. TOM STOP PARD: 
KÉ PEK A RÉ GI IN DIÁ BÓL (1–2. RÉSZ)
Bar tók Rá dió, 1993. má jus 9.
For dí tot ta: Ra kovsz ky zsu zsa
Dra ma turg: mes ter há zi már ton
ze nei mun ka társ: hor kai Ró zsa
Tech ni kai mun ka társ: Kiss lász ló 

és Bor lai Kin ga
Szereposztás:
Flo ra Cre we: Ud va ros Do rottya
ni rad Das: má té Gá bor
mrs. nell Swan: Tol nay Klá ri
Anish Das: he ge dűs D. Gé za
Da vid Du ran ce ka pi tány: lu kács Sán dor
el don Coo per pi ke, fi lo ló gus: 

Be ne dek mik lós
Coo ma ras wa mi: vaj da lász ló
ügy vi vő: Kun vil mos
Rá dzsa: Ga ras De zső
nell, a 23 éves mrs. Swan: Ber ta lan ágens
Fran cis Swan: Gaz dag Ti bor
emily eden: Bod nár eri ka
Kér de ző: Csen des oli vér

51. UGO BET TI: 
BÛN TÉNY A KECS KE SZI GE TEN
The a ter Tri- Büh ne Stutt gart, 1993. jú nius 1.
Dísz let: Khell Csörsz
Jel mez: Sza kács Györ gyi
Szereposztás: han ne lo re Bähr, Chri sti na

Dom, edith Ko er ber, Ste phan Kor ves,
Günther Se y wirth

52. ÖR KÉNY IST VÁN: MACS KA JÁ TÉK
Te at te ri Kau pun gin (vá ro si Szín ház), 

hel sin ki, 1994. ja nuár 27.
Dísz let: pek ka oja maa
Jel mez: mai ja pek ka nen
Szereposztás:
or bán né: eli na poh jan pää
Gi za: Chri sti na Ind re ni us- za lews ki
pau la: Ra i li Tien suu
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egér ke: Kri sti i na ei ste lä
Ilus: ei ja vil pas
Cs. Bruck ner Ade la i da: ei ra Jau ckens
Cserm lé nyi vik tor: es ko nik ka ri
Jó zsi: Jark ko Ran ta nen
pin cér: Jyr ki no u si a i nen

53.MO LIÈRE: DON JUAN
új Szín ház, 1995. már cius 31.
Te le ví ziós fel vé tel
Rá dió fel vé tel: 1996. feb ruár 5. 

Köz ve tí tés: pe tő fi Rá dió, 1998. ok tó ber 10.
For dí tó: pet ri György
Dra ma turg: Du ró Győ ző
Dísz let: An tal Csa ba
Jel mez: Sza kács Györ gyi
Szereposztás:
Don Juan: Cser hal mi György
Sga na rel le: Sin kó lász ló
el vi ra: Tóth Il di kó
Don lu is: Ga ras De zső m. v. – papp zol tán
Don Car los: lász ló zsolt
Don Alon so: Fa ze kas Ist ván
Kol dus: papp zol tán – pecz kay end re
pier rot: mi hályfi Ba lázs
Char lo tte: Sza lay ma riann
Ber na det te: ma ro zsán eri ka f. h.
Di man che úr: holl Ist ván
Guz man: ma gyar At ti la
A pa rancs nok szob ra: Szé kely B. mik lós
Szol gá ló: vár he gyi Te réz
Ra go tin: haj du Ist ván f. h.
la Ra mée: hor váth virgil

54. AN TON PAV LO VICS CSE HOV: IVANOV
új Szín ház, 1996. má jus 24.
Te le ví ziós fel vé tel: 1998
For dí tó-dra ma turg: For gách And rás
Dísz let: An tal Csa ba
Jel mez: Sza kács Györ gyi
Szereposztás:
Ivanov: Cser hal mi György
An na pet rov na, Ivanov fe le sé ge: Tóth Il di kó
Sa belsz kij gróf: Sin kó lász ló
le be gyev: holl Ist ván
zi na i da Sza vis na, le be gyev fe le sé ge: 

Cso mós ma ri
Szá sa, le be gye vék lá nya: ma ro zsán eri ka
lvov, fiatal kör or vos: lász ló zsolt
Bor kin, Ivanov tá vo li ro ko na: Szé les lász ló
Ba ba ki na: lá zár Ka ti

Ko szih, tiszt vi se lő: Den gyel Iván
Dud kin, tiszt vi se lő: Szta ren ki pál
Av do tya na za rov na: Ko ós ol ga
va la mint: Csen des oli vér, hor váth virgil,

Szir tes Ba lázs, Kö ves er nő, pecz kay
endre, Schnei der zol tán

55. ALEK SZANDR VA SZIL JE VICS 
SZU HO VO- KO BI LIN: TA REL KIN HA LÁ LA
The a ter Tri- Büh ne Stutt gart, 

1996. ok tó ber 22.
Dísz let: Khell Csörsz
Jel mez: Sza kács Györ gyi
Szereposztás: Jes se Bal tzer, han ne lo re Bähr,

Cor ne li us Da ne, Da niel Diet rich, li sa
Diet rich, mat thi as Fren zel, na tas cha
Fren zel, Achim Grau er, Ste fan Kirchk -
nopf, edith Ko er ber, Ste phan Kor ves,
Diet rich lutz, mar cus mi chals ki, Wil helm
Schneck, Günter Se y wirth, la le ya nik
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kötet Bodó viktor kezdeményezésére, erős akaratának, kitartó noszogatásának eredménye-
képpen, a tisztelgés és a megértés szándékával született. Köszönjük azt a nem mindig könnyű
két évet, amit elkészítése során képletesen és valóságosan Székely Gáborral és tanítványaival
tölthettünk.

minden Székely-tanítványnak köszönettel tartozunk, amiért – vállalva a múlt közös felfejté -
sének velejáróit, az olykor megterhelő érzelmeket és az időnként türelmetlen szerkesztők
nógatásait – kérésünkre közös beszélgetésbe és elemző írásba fektette idejét. 

Ugyanígy köszönjük Székely Gábor alkotótársainak, színészeknek, dramaturgoknak, for dí -
tóknak, tervezőknek, hogy szembenéztek a régen elmúlt évtizedekkel, és vállalták az összegzés
(de nem a lezárás) munkáját. S köszönjük a részt vevő történészeknek is, hogy figyelmes elem-
zéseikkel és pontos kérdéseikkel megelevenítették, közös kulturális jelenünkben rögzítették
Székely Gábor művészetét.

A képanyag zöme Székely Gábor, Székely lászló, a Színház folyóirat, valamint az országos
Színháztörténeti múzeum és Intézet archívumából való. mindannyiuknak köszönjük.

A kötet szerkesztésének válságos pillanataiban a Katona József Színház nyújtott segítséget;
a biztonságos munkát lehetővé tévő gesztust köszönjük máté Gábornak.

Könyvünk félszáz ember összehangolt, sok pillanatában élvezetes és szellemileg inspiráló
munkafolyamatának eredménye. minden résztvevőnek köszönettel tartozunk a termékeny
együttműködésért.

Budapest, 2016. május 26. 

JákfalviMagdolna,NánayIstván,SiposBalázs
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© Fábián József | 309. oldal
© hernádi oszkár | 234. oldal

© Iklády lászló | 178., 195., 201., 207., 210., 213., 220., 233., 254., 270., 
271., 277., 278., 287., 288., 292., 293., 295., 296., 287., 299., 300., 302., 

306., 314., 329., 330., 335., 343., 346., 347. oldal
© Koncz zsuzsa | 366., 367., 380., 381. oldal

© makky György | 301. oldal
© nagy zsolt | 183., 263. oldal

© J. Svoboda – prágai národni Divadlo archívuma | 235. oldal
© Székely lászló | 192., 254., 255., 262., 275., 323. oldal

© Teknős miklós | 318. oldal
© Ismeretlen | 32., 106., 109., 132., 136., 164., 224., 232., 233., 284., 303. oldal

A Kiadó mindent elkövetett, hogy felkutassa a kötetben megjelent fényképek készítőit.
Azokban az esetekben, ahol ez nem sikerült, készek vagyunk az utólagos egyeztetésre.

FOTÓJOGOK


