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ELÔSZÓ

ELÔSZÓ

Székely Gábor első, színházrendezői életműve ismert. Arról viszont kevesebben tudnak, hogy színházi pályájához szorosan kötődve, azzal összefonódva, majd azt folytatva huszonöt éve a magyar színházi rendezőképzés vezető tanára a budapesti
Színház- és Filmművészeti egyetemen. négy rendezőosztály felelős osztályfőnökeként pedagógiai koncepciója döntő hatást gyakorolt több színházi alkotónemzedékre, és a rendezőkön át színészekre, dramaturgokra és látványtervezőkre is. Székely
elemzései, mániái, színházi gondolkodása, preferenciái felől indulva, azokat megértve nőtt fel majd’ mindenki, aki ma magyarországon színházban dolgozik. ez a két
és fél évtized, ez a négyszer végigvitt ötéves graduális képzés módszerként áll előttünk akkor is, ha a módszert nem Székely Gábor formálja írásos anyaggá, hanem a
tanítványai. A kötet most ezt vállalja fel: rögzíti a módszert.
Székely Gábor második életműve színházpedagógiai alkotás. A színházcsinálás
gyakorlatán túl a színházi gondolkodás és beszédmód etikáját, esztétikáját és erotikáját, vagyis a közösséget formáló alapokat fogalmazza meg egyetemi szemeszterekre bontva. A kötet azt a folyamatot követi, ahogy a huszonévesekben rejlő készség személyes tapasztalattá művelődik, miközben a színházi szakma már
művészként invitálja és készteti őket munkára és alkotásra.
A kötet mesterek és tanítványok nemzedékeken átívelő megértési folyamatát
rekonstruálja, ezért a szerkesztők felkérték Székely Gábor tanítványait, hogy ezt
foglalják írásba. volt, aki vállalta a feladatot, és volt, aki nem. Székely Gábor pedagógiáját Bodó viktor, egyik első tanítványa látta először módszerként, és kezdeményezte a leírását, megőrzését. Sipos Balázs, mindkettőjük közös osztályának volt
hallgatója írja-elemzi végig az ötéves képzés struktúráját. Bagossy lászló, Dömötör
András, Forgács péter, Göttinger pál, hargitai Iván, harsányi Sulyom lászló, novák
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eszter, Réthly Attila, Rusznyák Gábor, Schilling árpád, Simon Balázs beszélgetésekkel és vallomásokkal, elemzésekkel és memoárokkal ábrázolja a módszert a maga
sokszínűségében. Az első és a második életművet egy időben látjuk, egymás mellett, egyként. A másodikban az elsőt. és fordítva.
Székely Gábor két életműve, a színházcsinálói és a színházpedagógiai, elválaszthatatlan egymástól, ezt a hangsúlyozottan nem monograﬁkus kötet második felében olvasható írások, a pályatársak, kollégák, barátok emlékezései és a dramaturgok, történészek elemzései is igazolják. Ami hátra van, az alapos monográﬁákra
váró feladat: az államszocialista korszak színházkulturális kontextusának értő feltárása. A kötet ezt kezdi meg, egyszerre mély tisztelettel és a nyilvánosság tiszteletlenségével, de mindenképp a megértés szándékával. Ránk ezt a feladatot róják
Székely Gábor életművei.
Budapest, 2015. december 31.

Aszerkesztők
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I.
METÓDUSOK

BODÓ VIKTOR

MÁ NIÁK
ÉSVIK
KÉR
BODÓ
TORDÉ SEK

MÁ NIÁK ÉS KÉR DÉ SEK

eredetileg szisztematikus színházrendezés-kézikönyvet szerettem volna írni. praktikus feladatgyűjteményt, amely mindenki számára elegendő útmutatást nyújt ahhoz,
hogy elkezdjen színházat csinálni. Sejtettem, hogy ez nem lesz egyszerű. A képzésben töltött öt év nem szolgáltat cáfolhatatlan bizonyítékot arra, hogy lehetséges az
univerzális módszer. másfelől persze éppen Székely Gábor munkája és metódusa a
cáfolhatatlan bizonyíték. De nem akarok úgy tenni, mintha birtokolnám, mintha
szisztematikussá tudnám tenni, mintha elő tudnám vezetni a Székely-módszert.
Alább adtam a céljaimat. meg szerettem volna írni a Székellyel és a hallgatókkal együtt
töltött öt év történetét. Az osztályvezetésben végzett munkámat. Az eredeti célkitűzéseket, s mindazt, ami megvalósult belőlük. Székely színházeszményéből mindazt,
amit leszűrtem. A magam elképzeléseiből mindazt, amit képes vagyok megfogalmazni. (A kettő között sok az átfedés. De kétségkívül legalább ennyire fontos a különbözőségünk.) mindezek helyett, Székely bölcs útmutatását követve, ez a szöveg
nem több, mint a mániáim gyűjteménye. Kérdések, kétségek, alapfogalmak. nem
írtam rendszeres gyakorlatsort. nem írtam univerzális kézikönyvet. De bízom benne,
hogy megfelelő bevezetés egy bizonyos színházi mániába, mániák gyűjteményébe.

KÉTSÉGEK
Székely Gábor 2010 januárjában felkért, hogy vegyek részt a következő szeptemberben induló színházrendező-osztály képzésében. Azonnal igent mondtam. megtisztelő volt, hogy Székely úgy gondolja, a segítségére tudok lenni. Csak fokozatosan jöttem rá, hogy társ-osztályvezetőként számítana rám.
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ekkor nagyon megrémültem.
nem éreztem magam késznek az osztályvezetésre. nem vagyok elég jó rendező,
gondoltam. Fogalmam sincs, hogyan kell tanítani. Gyakran hónapokon át külföldön
dolgozom. Független társulatot vezetek. Az életvitelem pedig a legkevésbé sem példamutató. egy osztályvezetőnek viszont jelen kell lennie. Folyamatos koncentrációval, empatikusan, felkészülten. örüljön a sikereknek. Segítsen a nehéz pillanatokban. Dorgáljon, bátorítson, tegyen javaslatokat, szóljon hozzá a munkákhoz,
gondolkodjon együtt a hallgatókkal. erre én nem leszek képes, összegeztem magamban. Aztán rohantam tanácsot kérni.
A körülöttem lévők egyöntetűen bátorítottak. Rámutattak, hogy Székely eddig
egyedül vitte végig az osztályait. mivel bizonyára éppúgy tisztában van a korlátaimmal, mint én magam, jó oka lehet arra, hogy engem szemeljen ki az első társnak.
hozzátették, hogy a Székellyel való közös munka a szakmai fejlődésem javára válhat, sőt, talán valamiféle megkomolyodás, egy összeszedettebb életvitel lehetőségét is megadja. Igazuk volt. Székely számomra megingathatatlan tekintély. Barátsá gos és sze re tet tel jes tü rel me, pon to san meg fo gal ma zott kérdé sei nek so ra
vezetett évekig a pályán és segített megoldani lehetetlen és fájdalmasan nehéz
döntéseket, helyzeteket. Az egyetemen nem volt ugyan osztályvezetőm, de az ő
kurzusai jelentették a legfontosabb ihletést, az ő kurzusai követelték meg a legprecízebb odaﬁgyelést, az ő kurzusai tanítottak elmélyült elemzésre, rendezésre,
kommunikációra. Akármilyen munkába kezdjek is bele, mindmáig kikérem a véle 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; dorgáljon, bátorítson, tegyen javaslatokat. Járok hozzá konzultálni, akárcsak hallgató koromban.
ha visszautasítom a felkérését, talán ezt a sosem lankadó érdeklődést, az egyetem után folytatott közös munkánkat is elárulom, gondoltam.
Belekezdtünk az osztály tanmenetének kidolgozásába. Székely a metódusának
elemző ismertetése után megkért, hogy építsem bele a saját elképzeléseimet. A szövegtől elszabadult, improvizatív színházi forma érdekelte, erre volt kíváncsi, úgy
gondolta, ebben otthonosan mozgok, úgy ítélte meg, hogy az eseményszerű kortárs színházban jó vagyok, ami persze nagyon hízelgett nekem, annak ellenére, hogy
korántsem voltam hozzá hasonlóan meggyőződve arról, hogy tényleg tudom ezt,
vagy hogy, még ha intuitíve tudom is, át tudom-e adni. Ami legalább annyira kardinális kérdés. meg tudom-e fogalmazni az „én színházamat”, közvetíteni tudom-e,
ami a színházban engem személy szerint érdekel.
ezek fontos kérdések voltak az osztály indításakor.
életemben talán először kellett szavakba öntenem önmagamnak, megfogalmaznom Székelynek, végül feladatokba és kurzusokba foglalnom az egyetemi adminisztrációnak a színházat, amit csináltam, amit igyekeztem eredményesen és hatásosan művelni, de amit csak gyakorlatként ismertem, belülről, magától értetődően,
spontán módon.
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Azzal együtt, hogy én is a Színművészetin végeztem, előbb marton lászló és hegedűs D. Géza színész-, majd Babarczy lászló (kétéves, posztgraduális) rendezőosztályában, nem sok fogalmam volt arról, hogy miként kell felépíteni egy rendezőképzést. A színészekkel való munkában tapasztaltabbnak gondoltam magam. zsámbéki
Gábor és zsótér Sándor lehetővé tette, hogy kibicként önkénteskedjek az egyik színészosztályuk indulásakor; közelről ﬁgyelhettem, hogyan nyitják meg lépésről lépésre a hallgatók gondolkodását, hogyan adják nekik a legváltozatosabb feladatokat, hogyan serkentik összjátékra őket, hogyan terelgetik egy-egy kis etűdtől a
nagyobb ívekig, jelenetig, felvonásig, az alázatos feladatteljesítéstől az önálló gondolkodásig a ﬁatalokat.
De itt is csak rövid ideig voltam jelen. elszólított a társulatvezetés vagy a külföld.
A rendezéseimen kívül soha semmit nem sikerült tisztességesen végigcsinálnom.
nemhogy tanárként, még diákként sem sikerült a kitartó, odaadó helytállás. Tanulmányaimat kompromittáló ellenőrzők, szégyenteljes indexkönyvek szegélyezik.
mindig fontosabb volt a tanulásnál a munka, a tanár mániájánál a saját mánia, a
leadandó házi feladatnál a készülő vizsgaelőadás. mire hivatkozzam, ha egy hallgató visszakérdez: te beszélsz? Te végigcsináltad? Te odaﬁgyeltél? Téged érdekelt? Székely Gábor azzal biztatott, hogy éppen a mániáimnál való kitartás lenne a lényeg.
A mániáim közvetítése, képviselése, a hallgatók számára való felkínálása. erre kér.
ezért választott engem. nem fegyelmező erőnek. nem diákhajcsárnak.
meghatott, hogy Székely a kétségeim, töprengéseim és bizonytalankodásom ellenére is ragaszkodik hozzám. Tudtam, hogy ez az öt év a javamra fog válni. Joggal
bíztam abban, hogy ha nem is leszek állandóan jelen, Székely mindig, megingathatatlanul ott lesz. végül tehát, immár a felelősség ismeretében, a feladat súlyának felmérése után és visszavonhatatlanul, újra igent mondtam.

SZÉKELY AURÁJA
A színházrendező egyszerre pedagógus, polihisztor, koordinátor-szervező, pszichológus. mindezt egyszerre kéne tanítani, gondoltam, és tanárként alkalmasabbnak
lenni arra, hogy még inkább pedagógus, polihisztor stb. legyek, mint rendezőként.
ezért rémületes és bámulatos, amit Székely művel, és ezért bénító mellette tanárkodni. A komplex, kimunkált készségek alkalmazására, most így látom, nem voltam képes. De az öt év segített tisztázni magamban, hogy mi az az összetettség,
ami felé törekedni kell. már korábban is sejtettem erről ezt-azt. De Székely mellől
végignézni, miféle szisztematikussággal vannak felépítve a hallgatóknak szánt gyakorlatok és milyen elszántsággal van végigcsinálva az előzetesen kitűzött feladatsor: ez egészen más volt, mint hallgatóként megtapasztalni. hallgatóként az ember
gyakran azt sem tudja, hol áll a feje, milyen nap van, mennyi még a tennivaló, nemhogy azt, hogy milyen rendnek, milyen szisztémának a résztvevője és tárgya.
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ennek a szisztémának a részletes rekonstrukciója nem célja a szövegemnek. mégis
megkerülhetetlennek érzem, hogy ejtsek néhány szót Székelyről, mielőtt továbblépnék a saját mániáimra. hiszen én vagyok az egyetlen, aki nemcsak tanult Székelynél, de társ-osztályvezetőként taníthatott is mellette.
most önkényesen emelek ki néhány maximát. Alapvetéseket, rendkívül fontos
momentumokat.
hiába létezik pontosan megalkotott feladatsor, a Székely-féle képzés legfontosabb összetevője maga Székely Gábor. állandó jelenléte, folyamatos ﬁgyelme. Az auráját, Székelyt mint jelenséget, mestert, autoritást, majdhogynem lehetetlen rögzíteni. Bármikor hívhattuk próbát nézni. Délután kettőkor és hajnali egykor, kora este
és késő hajnalban egyforma koncentrációval van jelen. mellékes, hogy már nézhető állapotban van-e a munkád, vagy még csak a bizonytalan keresgélések egy stádiumát, valami félig improvizált, félig leﬁxált, fura performanszot tudsz-e neki megmutatni. mindig értékes, termékeny, empatikus reﬂexiókra számíthattunk.
A mutatások mellett a Székely lakásán lévő elemző beszélgetések tisztították ki a
fejemben lévő zűrzavart.
Biztos vagyok benne, hogy a többi Székely-tanítvány, valamint, ha szabad így fogalmaznom, a közös tanítványaink ezzel ugyanígy vannak.
Székelytől az elemző kérdezés, a legjobb helyzet, a legdrámaibb szituáció utáni
közös kutatás lezárhatatlanságát, az újrakezdések művészetét lehet eltanulni. hogy
igenis érdemes újra és újra nekifutni, más-más aspektusból, negyvenharmadjára is
tiszta lappal egy-egy jelenetnek. A nekilódulások és megtorpanások ilyen váltakozása, a folyamatos, olykor bénító (ön)kritika nem kimondottan kellemes alkotói állapot. Sosem érezhetem befejezettnek a munkát, sosem tekinthetem megoldottnak a feladatot. mivel rendező adja magának a feladatokat, megoldani is csak ő tudja.
nincs mérce, amellyel összevethető lenne a megoldás.
A kutatás és kételkedés iránti megveszekedett vágy mégis különleges, nyughatatlan energiákat szabadít fel, amikből aztán mindig lehet meríteni. A pályán maradó
rendező az évek során ellustul. Amikor már szorosabban köt az idő egy, a kultúriparra beállított kőszínházban, amikor többórás előadást kell megcsinálni szigorúan
szabályozott idő, nagy nyomás és bemutatókényszer alatt, hajlamos az ember elkényelmesedni. olyan kompromisszumokat köt, amiket a műhelymunkák alatt biztosan nem vállalt volna. pedig a kételkedés abbahagyása, a kényelmes megelégedés a
létrehozott jelenettel, felvonással, előadással: megalkuvás. Azt ﬁgyelem meg kollégákon is, önmagamon is, hogy a rendíthetetlen küzdelem heve az utóbbi években
alábbhagyott. Komoly válságnak éltem meg. mintha a szerelem múlna, és jönne valami biztonságos és kényelmes és megnyugtató. mintha már tudnám, amit tudnom
kell, s nem volna szükségem a kételkedésre, nem volna szükségem a folyamatos újrakezdésekre. ez az alkotói állapot már nem olyan veszélyes, nem olyan őrült, nem
olyan megveszekedett, mint az egyetem alatt vagy az azt követő években. valaki
szerint ez maga az öregedés. Túl sokat dolgoztam, kevés pihenéssel, nem tartva
14
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tiszteletben a székelyi maximát, amely szerint épeszű rendező évadonként egy, legfeljebb két bemutatót vállal. Túlvállaltam magam, nem engedélyeztem időt a regenerációra, az elmélyült előkészítésekre, egyik próbafolyamatból estem a másikba.
A túlvállalás komoly veszély. ellehetetleníti, hogy a kételkedésre és a meg nem
elégedésre beállított színházi gondolkodást hosszú távon gyakorolja a rendező.
A szakmára jellemző egzisztenciális bizonytalanság és a bizonyítási kényszer miatt
sokan esnek ebbe a csapdába. néhány év alatt kiderült, hogy az egyetemi műhelyhelyzet ideális állapot volt. Később is törekedtem ezeknek az eredeti (legideálisabb?)
körülményeknek a megteremtésére. De nem vagyok meggyőződve arról, hogy a jelenlegi európai színház efelé az elmélyült keresgélés felé menne. ha egyáltalán tart
valamerre, az inkább a tömegtermelés, nem a műhelymunka. „A színháznak minden este bizonyítania kell, hogy szükség van rá” – Székely gyakran idézte ezt a mondatot nádasdy Kálmántól. A legtöbb színház ezt folyamatos bemutatókényszerrel
teszi meg: sorozatgyártásra beállva új előadásokat szállít a bevált sémák alapján.
A mennyiséggel mutatja, hogy hasznos és nélkülözhetetlen, nem pedig az egyszeri, kiemelkedő szakmai minőséggel. ezért is fontos számomra, hogy Székely jöjjön,
nézzen, szóljon hozzá a készülő produkcióhoz. emlékeztessen arra, hogy miféle következetességet, milyen elkötelezettséget jelent(het) a színház.

AMIRÔL LEHET
hetek óta rendezgetem a jegyzeteimet, al-aljegyzeteket készítek a jegyzetekről készített aljegyzetekről, ﬁrkákat egy-egy kurzusnak, nemzetközi workshopnak az
egyetemi adminisztráció számára készített összefoglalóimból. Az anyag áttekinthetetlenül terebélyes. mégis azt érzem, hogy még több feljegyzést kellett volna készíteni: órák utáni naplót, részletes analíziseket arról, hogy mit csináltunk az elmúlt
öt évben. hiába sok az anyag, kevésnek tűnik a mélység, sekélynek a belátás, hiányzik a rendszeresség és a részletesség. Ami megvan, az vagy fecsegős, vagy ismétlésekkel és klisékkel teli. és mennyi szöveg elveszett a hurcolkodások közben vagy az
egyetemi káoszban!
nem vagyok tapasztalt az emlékek felelevenítésében, s most öt év tanulságait
kellene összefoglalni; megőrizni, ami meghatározó volt, veszni hagyni, aminek vesznie kell – de tudni arról, hogy miért veszendő. olvasom egy hallgató interjújában,
hogy benyomása szerint főleg ösztönből dolgozom, amit nehéz átadni, nehéz verbalizálni, nehéz praktikus, racionális ismeretté párolni. mivel a Székelynek való
„igen” kimondása előtti ingadozásom éppen ebből eredt – hogy tudniillik alkalmas
vagyok-e a spontán tudásom racionalizálására vagy sem –, a hallgató szavai nem esnek jól. ezek szerint, hiába minden elővigyázatosság és őrlődés, a félelmeim beigazolódtak. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy ez az ösztönösség tagadhatatlanul nagy hatással volt rá. Akkor talán az ösztönösség nem más, mint a Székely által mániának
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nevezett, megfoghatatlan valami? meglehet, el kell fogadnom, hogy képtelen vagyok olyan tudatosságra, olyan, a felépített metodikához való módszeres, kikezdhetetlen ragaszkodásra, amely Székelynél evidens. mert hiába a személyes igyekezet és hiába Székely jóindulatú ﬁgyelmessége, az együtt töltött öt év nem tett tanárrá,
és azt sem írhatnám, hogy felnőttem, lehiggadtam vagy megkomolyodtam volna.
ez az öt év is, mint annyi minden az életemben, a kezdeti rendszeresség után kapkodós versenyfutássá, a napi kihívásokkal való birkózássá, előre kiszámíthatatlan
nehézségekkel való küzdelmekké vált anélkül, hogy az előre eltervezett feladatoknak
akárcsak a felét is elvégeztük volna. ez Székely feladataira természetesen nem áll.
Székely irigylésre méltó, megingathatatlan csökönyösséggel végigcsinálta és csináltatta a megszabott munkatervet. én nem. oka volt ennek a kitartás hiánya. hogy
számomra nem volt adva az ötévnyi ﬁgyelmes kitartáshoz szükséges stabilitás. Kapkodtam, csapongtam, hirtelen lelkesedtem, váratlanul kifáradtam. Aztán újrakezdtem. néhány feladatom ügyetlenül megfogalmazott, a hallgatók számára megoldhatatlan, rossz gyakorlatnak bizonyult. én is, akárcsak Székely, konzekvens színházi
gondolkodást akartam átadni. Az elemző kérdések rigorózusságát, a színházcsinálás
döbbenetes, izgató, kiapadhatatlan gazdagságát. De gyakran nem találtam magamban elég akaraterőt vagy képességet arra, hogy csakugyan rigorózus, valóban következetes legyek a kérdezésben, kitartó a válaszokhoz vezető utak felmutatásában.

ALAPKÉRDÉSEK
Az alábbi kérdésekkel kezdtem a tanítást. Továbbra is tartom, hogy ezek lehetnek
a színházcsinálás alapvető kérdései, noha a lista közel sem véges, a rájuk adható válaszok száma pedig a végtelen felé tendál.
1. hogyan képzelhető el egy módszeres rendezőképzés? netán arra kell törekedni, hogy minden hallgató képes legyen a személyes spontaneitásának a kibontakoztatására? S ha igen, akkor hogyan lehet értékelni, hogyan lehet különbséget tenni
a spontaneitások között? vagy: hogyan tudom megítélni, hogy X vagy y jó úton jár-e
a saját személyessége felé? S mi van, ha nem? Rá lehet valakire erőszakolni a személyességet? létezik egyáltalán módszeresszínházcsinálás? olyan gyakorlatsor lenne ez, mely bármilyen társulattal, bármilyen darabon, bármilyen körülmények között érvényesíthető? vagy a módszeresség nem több, mint a személyesség
kiaknázásában szerzett rutin? S akkor elsősorban lehetőséget kell adni a hallgatóknak a gyakorlatszerzésre?
2. hogyan lehet rávezetni a hallgatókat arra, hogy színháziﬁgyelemmel közlekedjenek a világban? egyáltalán: mi az, hogy színházi ﬁgyelem? A mindennapi drámai
helyzetek már önmagukban is teátrálisak, akkor hogyan transzponálja a rendező
vagy a színész művészetté a hétköznapi drámaiságot? S megfordítva: a tettenérhetetlent, a nem-drámait hogyan lehet színházilag hasznosítani?
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3. hogyan szóljon bele a rendező a közös bizalmon és egymásra utaltságon alapuló színészvezetésfolyamatába, abba a személyes viszonyba, ami közte és a színésze között szerencsés esetben kialakul? hogyan kerülje el, hogy belefolyjon, hogy
uralja anélkül, hogy lemondana az irányításukról, a még oly szelíd befolyásolásukról akkor, amikor érzi, hogy tévúton járnak? hogyan lehet színészvezetést tanítani,
mely éppannyira szól az empátiáról, a közös gondolkodásról, a kollektív kreativitásról, mint a rendező által kigondolt helyzetek, szerepívek, teljesítendő feladatok rögzítéséről?
4. mi a kultúra szerepe a rendezőhallgatók személyiségformálásában? Könnyen
meglehet, hogy ami nekem a kultúrából alapvető és meghatározó, az nekik érdektelen, terméketlen, rossz esetben kifejezetten káros hatású, mert éppen nem arra
van szükségük, nem ott tartanak, azaz nem azokat a kérdéseket és válaszokat keresik, amelyeknek a megfogalmazását elősegítik az általam előre összeállított szövegek/ﬁlmek/előadások/fotógyűjtemények. Tehát olyan olvasmánylistára, ﬁlmlistára, előadáslistára van szükség, amely folyamatos alakulásban van? Kötelező előre
felkészülni. De képesnek kell lenni arra, hogy a hallgatók személyiségéhez, szakmaiés életproblémáihoz közelítsem a tananyagot. hogyan lehet ezt az ellentmondást
áthidalni?
5. A színházi alapélményeim olyan félillegális vagy amatőr, az aktuális iskola (gimnázium vagy egyetem) mellett/helyett/után való próbákhoz és társulati összetart(oz)ásokhoz kötődnek, amelyeket egy ilyen képzésben képtelenség rekonstruálni. A színházi nevelődésem kereteit nem biztosíthatom a hallgatóknak. legfeljebb
mesélhetek róla. elmesélhetem, hogy a gimnázium alatt kezdtem. hogy az éjszakázás, a csoportos összetart(oz)ás romantikus töltetet adott a színházhoz. hogy kivételesnek éreztük magunkat. Közös titkunk, közös világunk volt, közös célokkal,
közös, noha megfogalmazatlan játékszabályokkal, színházi nyelvvel, kezdetleges
esztétikával. ez íródott be meghatározó élményként. Innen erednek a mániáim. ez
a spontaneitás, a csökönyös, kitartó munka és a szabályfelrúgó játékosság melletti
elköteleződés a mai munkáimon is rajta hagyja a nyomát. De át lehet ilyesmit adni
egy intézményesített képzés keretei között? át lehet adni a színházba való belefeledkezés vágyát minden kedden és csütörtökön délután három és hat között? át lehet adni tanári autoritásként valamit, amit én éppen minden autoritással szemben
spontán szabadságként tapasztaltam meg, vettem birtokba, sajátítottam ki, építettem fel, olykor tényleg széllel szemben? netán vállalni kell, hogy ezúttal én leszek
az alkatomtól távol álló „szél”, a tekintély, akivel szemben a hallgatók deﬁniálhatják magukat? vagy ez az autoritás Székely (lesz), én pedig a romantikus lázadásra,
a félillegalitásra felbujtó? ezért hívott Székely? vagy ennek ellenére? vagy teljesen
rossz irányból közelítem a feladatom?
6. mit jelent a módszer? mi a különbség a bevált sémákra támaszkodó rendező
és a néhány éves gyakorlati tapasztalatból metódust alkotó tanár között? A tanárnak nem kell folyamatos megújulásra, folyamatos kételkedésre törekednie, legalábbis
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nem annyira, mint az alkotónak. Fontosabb, hogy biztos talapzatot nyújtson: megbízható, érvényes értékelési kritériumokat, közös játékszabályokat, amelyek alapján számon kér, amelyekbe ő is, a hallgatók is kapaszkodhatnak. A tanító módszere tehát egyfajta, az évek során kicsiszolt rutint jelent? Következetesen végigvitt
előzetes elképzeléseket?
S akkor az mindegy is, hogy ezek az előzetes elképzelések racionálisan elvégezhető, közös feladatokat, netán az ösztönösségnek, a személyesség kibontakoztatásának nagyobb teret engedő, spontánabb, testreszabott gyakorlatokat írnak elő
a hallgatóknak?
7. mennyire engedhetem közel magamhoz a hallgatót? ha túl közel engedem,
nagy a veszélye, hogy túlzottan befolyásolom, hogy megfosztom az önálló felfedezés örömétől, hogy rákényszerítem a saját észjárásomat, hogy nem mutatok neki
különböző esztétikákat, elfedem előle a színházi formák gazdagságát, olyannyira,
hogy végül mindketten elhisszük: az én világom univerzális.
mégis: a színházcsinálás személyes ügy. A tanítása sem lehet személytelen. máskülönben mivel igazolnám, mivel támasztanám alá az általam biztosítani tudott,
a személyes tapasztalataimból összeállított tananyagot? értelmetlen lenne száraz
feladatokkal, szigorúan személytelen közreműködéssel átadni bármit is. hiszen
majdnem minden színházi feladatnál személyes élményekből, élettapasztalatból kell
kiindulni. A színház játékossága mély. A minden részletre odaﬁgyelő elemzés a kitárulkozó személyesség nélkül üres tréfálkozássá vagy komolykodó, okoskodó intellektuális nyervogássá silányul, tele hamis pózokkal, élettelen manírokkal. üres
fecsegés, kellemetlen zajjá torzuló szövegmondás, ha nem támasztja meg a személyes meggyőződés. Ugyanígy van a tanítással is.

A RENDEZÔ SZEREPE
nem vagyok biztos benne, hogy érdemes lajstromozni, mi minden tartozik a színházrendező (vagy a színház) alapvető feladatai közé. A színházcsinálás általánosságban deﬁniálhatatlan. hiszen a színház esztétikáját, minőségét, a kérdéseit, az érzékenységét döntő mó don meghatározza, milyen anyaggal és milyen társulattal
dolgozik a rendező. hiába fókuszálok a rendező feladatára, a színház mégiscsak csapatmunka. és produkciós gyár.
egy általános leírással mégis megpróbálkozom. Sok közhely lesz benne, de azt
tanultam Ascher Tamástól, hogy nem ritkán éppen az evidenciák megfogalmazása
teszi helyre a dolgokat.
A színházrendező dolga a társadalom, az ország és tágabb környezete viszonyának, a kisebb és nagyobb csoportok, kultúrák vagy közösségek problémáinak, továbbá az ezekben élő, gondolkodó, alkotó, érző embereknek a megﬁgyelése, elemzése, leképezése. A színházrendező álljon oppozícióban. Kritizáljon. használjon
18

I. M E TÓDUS

metsző humort a hatalmasok kiﬁgurázására, ne ijedjen meg a provokációtól, ne rettenjen meg – ha a helyzet úgy hozza, ha az antihumanizmus fokozódik – a kiáltványszerű demonstrációtól, védje az igazságot, fogalmazzon meg értékeket, leplezze le mindazt, ami ostoba, káros, gonosz, hazug, hamis. Durvább korokban durvább
formákkal is kísérletezzen. ne elégedjen meg az önelégült távolságtartással, foglaljon állást.
Gyakorlati értelemben a rendező dolga a próbafolyamat strukturálása, a jelenetek körvonalazása, a színészek vezetése. ennek az a nehézsége, hogy meg kell őrizni a játékosság, a kiszámíthatatlanság, a véletlen lehetőségét. Feladat egyfelől a szélsőséges érzelmek meghatározása, a színész következetes végigvezetése a lelki
folyamatokon; de éppígy feladat a teljesen zabolázatlan játék, a legális fegyelmezetlenség mérnöki pontosságú megszerkesztése. S mindez önmagában nem elég. hiszen számos alkalommal váratlan felfedezések, valódi csodák jönnek létre. Kétségkívül csak ritkán szabad használni ezt a fogalmat, de néha muszáj, mert megesik,
hogy zseniális pillanatok születnek egy-egy próbán; ilyenkor a színésznek meg kell
találnia a rögzítés és a reprodukció módját, rá kell jönnie, hogyan tudja újrateremteni a pillanatot, ami valószínűleg soha többé nem lesz ugyanaz. De éppen ettől
színház a színház: élő, mozgó, bizsergető, állandó fejlődésben és eltunyulásban lévő örökmozgó; ellaposodással, elfakulással küzdő csapatjáték, a bizonytalanság örök
feszültségében. A rendező a játék szervezője. A felkészültségének a minősége a csapat minőségét, teljesítőképességét is meghatározza.
Sokszor vezettem olyan, erőteljesen improvizatív próbafolyamatot, amelyben csak
valami vázlatszerűség volt a kezünkben. néhány karakterleírás, egy-egy jelenet. Az
aktuális, aznapi eredmények, felfedezések és alakulások határozták meg a következő nap feladatait. mivel nem állt rendelkezésünkre külső terv, az ilyen speciális próbafolyamat során állandó készenlétben kell állni: ha nem pontos a visszajelzés, a csapat motiválatlan lesz, a játék céltalanná válik, a folyamat már a folyamattá válás
előtt szétesik. Ráadásul ilyen speciális próbafolyamat során elbizonytalanodni is
könnyebb, hiszen nem áll rendelkezésre semmiféle külső mérce, amely biztosítaná,
hogy jó, helyes, pontos, ami készül.
Az elbizonytalanodás önmagában rendkívül fontos alkotói aktus. De csak a stábra tartozik. mert ők nem a saját bőrükre játszanak, hanem kívülről, hűvösen és racionálisan értelmeznek.
A stábot sem lehet folyamatos bizonytalanságban tartani. A munkatársak gyakran már-már jobban örülnének bármi biztosnak, bármi kézzelfoghatónak, mint a
vállalkozás sikerének. és ha eluralkodik a bizonytalanság, a rendező is túlzásokba
esik. Rendezői paranoiának szoktam nevezni ezt az érzést. Sokszor megéltem. mintha mindenki lazsálna, miközben én kiköpöm a lelkem. miért nem írja tovább az író
a darabot? miért nem szerkeszt hatékonyabban a dramaturg? miért nem jár be mozgástréningre a zeneszerző? A díszlettervező miért nem érti meg, hogy ilyen térben
balesetek lesznek? miért nem a szemembe mondja a színész, amit gondol, miért az
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öltözőben hisztériázik és csinálja ki a jelmeztervezőt, aki miért nem veszi már le
azt az undorító sárga sálat a főszereplőről? és így tovább. ezek lehetnek megalapozott kérdések. lehetnek valódi kétségek. meglehet, hogy éppen egy-egy válság kirobbantása viszi előre a próbafolyamatot. De a közös és állandó bizalmatlanság
megöli a közös munka derűjét. S a rendező paranoiáját nemritkán olyan eszközökkel vezeti le, amelyek hosszú távon a próbafolyamat vagy a társulati összetartás kárára válnak.
végleges döntéseket kell hozni.
Időben.
Szelektálni a kis feladatokat. Kidobálni a súlyt a hajóból. ezt a kifejezést a mai
napig használom a legnehezebb pillanatokban egy megoldatlanságokkal és problémákkal terhelt összpróba után. van színész, akit a szelektálással teljesen tönkre lehet tenni, mert pont abban a jelenetben volt az ő nagy pillanata, amit kihajítottunk.
Ő legalábbis így érzi. A rendező a felelős azért, hogy olyan jó minőségű alkotói hangulat és bizalmi légkör alakuljon ki, hogy a társulat csapatként lássa a problémákat
és csapatként tudja, ha meghozni nem is, de legalább megélni, elviselni a legjobb
megoldáshoz vezető döntést. Redukálni kell az önérvényesítést, az exhibiciót,
amennyire csak lehet. persze nem mindig lehet. ne az egyes színészek nagy pillanatai, bravúros technikázásai, szólózása legyen az előadás centruma; összjáték legyen és az összjáték miatt érzett közös büszkeség. logikus, hogy egy társulat minden tagja az átlagos teljesítőképességének a sokszorosára képes kreativitásban,
motiváltságban, odaadásban, ha tisztában van azzal, hogy mi az az „egész”, amelynek a részese.
ennek az egységnek és közösségnek a kialakítása a rendező feladata. Kezdeményezzen párbeszédeket. legyen ﬁgyelmes. legyen felkészült. A paranoiás rendező
képtelen hinni abban, hogy a munkatársai hallgatnak rá.
nem kell túlmisztiﬁkálni a társulat koherenciájának kialakítását. néha pusztán
az energiák gazdaságos kihasználásáról van szó. ha pontosan sikerül beosztani a próbaidőszakot, akkor mindenki éppen akkor lesz képes a maximumra, amikor a folyamat megköveteli. Az ideális próbaidőszak nyolc-tíz hét. minden nap tíz órától
délután kettőig, este hattól tízig. ha lehet, és érdemes, még tovább. Az ennél rövidebb időszak veszélyes. Számolni kell balesetekkel, lebetegedésekkel, mindenféle
esetlegességekkel. Igyekezzünk kiküszöbölni ezeket és tartani magunkat az eredeti időkorlátokhoz. De ez nem mindig egyszerű. Az alkotófolyamatban nemritkán
más pontok, más ﬁgurák, más jelenetek bizonyulnak elmélyítendőnek, inspirálónak
vagy éppen nehéznek, olykor megoldhatatlannak, mint amelyeket előzetesen annak
ítéltünk. ez az esetlegesség kiiktathatatlan. De nem ok arra, hogy megspóroljuk
a próbafolyamat előzetes, precíz megtervezését.
Többnyire a teljes stábbal együtt kezdjük el egy-egy előadás előkészítését. Jelen
van a dramaturg, a díszlettervező, a hang- és a világítástechnikus, olykor a videoművész. ez kellemes és hasznos, mert nem egyedül kell minden terhet viselni. De
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megvan az a veszélye, hogy azonnal végleges válaszokat várnak a munkatársak, miközben én még az alapoknál (sem) tartok.
hiába megbízható és kipróbált a rendező csapata, nem úszhatja meg a magányos
elvonulást. A színház zaja, pörgése, a konstans idegbaj, a tizenkétórázás, a folyamatos készenléti állapot, az összecsapott, frusztrált és rövid pihenések és a megfeszített munka tízhetes, egyre intenzívebb váltakozása után és előtt igényli a szervezet
a teljes nyugalmat. Bármekkora és bármennyire összeszokott legyen is a rendező
stábja, a rendezés mégis magányos munka: magányos őrlődés az alapkövek önhatalmú kijelölésével, a felelősség önálló viselésével.
mindig is lenyűgözött a díszlettervezésben az, ahogy a mértani, matematikai
pontosság a költészettel és játékkal párosul. hiszen a geometrikus kiviteli tervekből és technikai paraméterekből, a vonalakból és számokból olyan játéktér jön létre, amit, remélhetőleg, aktív energiákkal, kreatív játékossággal tölt meg a társulat.
A rendezés, miképpen a színész munkája, hasonlóan kettős: precíz szerkesztés és
kreatív munka. mérnöki pontosság összemosva zabolátlansággal, káosszal, irracionálissal. Aztán, valahogy, talán, remélhetőleg, minden ellentmondás ellenére, vagy
éppen amiatt, mégis lélegezni kezd a produktum.
Ajánlatos könnyen mozgatható, standard, 1:25 vagy 1:50 arányú makettet készíteni, amelyben mobilak a falak, hogy lehessen játszani velük. A makett nem dísztárgy. Aprólékos, türelmes munka eredménye. A funkciója, hogy térben érzékelhessük az elemek egymáshoz való viszonyát: az összképet, a funkciókat, az előre látható
vagy csak sejthető műszaki nehézségeket, a színváltozásokat. pakolászni lehessen
benne, ﬁgurákat pozicionálni, világítani.
Székely kötelezőnek tartja a makettkészítést. maga a kézzelfogható munka segít: a készítés alatt, a vagdosás és építgetés aprólékos folyamata során aktívabban
gondolkodik az ember, mint rajzolás vagy számítógépes tervezés közben.
A néző és színpad/tér viszonyát egy (általam) vörös vonalnak nevezett sugárral
határozom meg. ez mutatja az egyik leglényegesebb dolgot: a sávot, amely a nézőtér minden részéről belátható. ezzel előzetes óvintézkedéseket lehet tenni az előadás
térkompozícióit illetően; a lényeges akciókat ne oldalra, ne hátra helyezzük, hiszen
nem lesz látható; törekedjünk arra, hogy a nézőtér minden helyéről belátható legyen a tér (ez nem minden épületben lehetséges).
A próbafolyamat előkészítésekor felállítok egy kartonfalat, rajta egy időtérképpel. ezen minden jelenetnek van egy kis kartonja. Külön színnel jelölöm, hányszor
próbáltuk már az egyes jeleneteket. A sorba rendezés mentén idővonalat húzok. ez
a vonal segít arányosítani és megbecsülni egy-egy jelenet, felvonás, az egész előadás
hosszát. ehhez az idővonalhoz igazítom a színpadkép változásait, a zenét, a hatások egymásra következését (elkerülendő, hogy azonos tónusú vagy tempójú jelenetek kerüljenek nagyszámban egymás mellé).
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PRÓBAFOLYAMAT
A próbafolyamat során is folyamatosan megbeszéléseket kell tartani. ez elkerülhetetlen. Korábban nem kedveltem a megbeszéléseket. próbálni szerettem. ez megváltozott. ma már majdnem annyi megbeszélést tartunk, amennyi próbát. minél
több kényes kérdést beszélünk meg előre, minél pontosabban fektetjük le a közös
alapokat, annál önállóbban tud dolgozni minden munkatárs. A megbeszéléseket
többnyire az éjszakai egybemenés után tartom. ez nem feltétlenül szerencsés; a
másnapi munka rovására megy, ha túlzottan belenyúlunk a pihenési időbe. A rövid,
általános megbeszélést mégsem érdemes megspórolni. így mindenki feladatokkal,
hibalajstrommal megy haza, hogy aztán másnap délelőtt kipihenten mehessünk végig a gyakorlati megvalósítás részletein és kitisztítsuk az előző este problematikusnak ítélt részeket.
A próbafolyamat szinte mindig csúszásban van. A próbaidőszak kezdete és közepe néha kényelmesen csordogál, mintha minden rendben lenne. észre sem venni,
mennyi idő tűnik el a végéből ezzel a kényelmes középső munkatempóval. A feladatokat nem lehet megúszni, legfeljebb elnapolni. ez az elnapolás a próbafolyamat végén megbosszulja magát. Az előre megtervezett próbatervet érdemes folyamatos
felülvizsgálatnak alávetni. Annál is inkább, mivel éppen a gyakorlatban derül ki, mi
mennyi időt, mennyi küszködést követel meg.
hasznosnak tartom, ha a próbaidőszak közepe táján tartunk egy nyilvános egybemenést. Tesztközönséggel. Barátokkal, szakmabeliekkel, akik értik, mit jelent az,
hogy vázlatot látnak. egy ilyen alkalom csökkenti a színészekben gyülemlő mutatás-stresszt. összerántja a lötyögős részeket, összpontosítja a próbafolyamat felére gyakran ellankadt ﬁgyelmet, munkakedvet. végül pedig: világosabb lesz, mi az,
ami működik, mi az, ami érthetetlen, mi az, ami egészen máshogy hat, mint gondoltuk, mi az, ami megszületett, mi az, ami nem, s mi az, ami soha nem is fog, mi
az, amire betonbiztos alapzatként mostantól építeni lehet, mi az, amiről azonnal el
kell felejteni még azt is, hogy egyáltalán megtörtént stb.
Koltai Tamás írta egyszer egy bemutatónkról, hogy nem szabadott volna annak
nevezni, inkább munkabemutatónak. Tanulságos volt a megkülönböztetése.
„életveszélyes” a színészekre nézve, és nem korrekt a nézők számára ﬁzetőssé
tenni egy félkész állapotban lévő, érzékeny, emiatt harsány vagy bizonytalan színészekkel telezsúfolt előadást. Jól is elsülhet, mert éppen ez a stressz hív elő a színészekből váratlan készségeket, de ez ritkább. mindenesetre nem érdemes rejtőzködni az előadással. nem lehet a végtelenségig elnapolni a nézőkkel való találkozást.
Jobb, ha először biztonságos keretek között történik meg, mert minden próbafolyamatnak ez a találkozás a kardinális pontja. minden előzetes tervezgetés efelé mutat, ezt készíti elő.
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SZÉKELY JEGYZETEL
Az egyetemen készített vizsgákat különleges mutatások előzik meg. ezeknek többnyire egyetlen nézője volt: Székely Gábor.
éjjel 2 óra. SzFe, padlás. Székely beül. Kezében jegyzettömb. A színészek a takarásban. mindenki remeg. Székely derűsen helyet foglal. én majdnem összeroskadok, annyira izgulok.
első egybemenés. ezt nem lehet elfelejteni. Jó esetben koncentrált és fárasztó
mindenkinek. mindenki reszket. még a díszlettervező is. Rendezőként ilyenkor már
nem tehetsz semmit. Székely kedves mosollyal, néma csöndben jegyzetel.
Az egybemenés irgalmatlanul hosszú. A mai napig hosszú az első egybemenés.
ennek az az oka, hogy szerencsére jó sok anyagunk van, amiből lehet szelektálni.
De azt is jelenti, hogy sokszor túl nagy jelentőséggel ruházunk fel lényegtelen dolgokat.
Tele van bakikkal, kitűnő, később megismételhetetlen improvizációkkal és persze sok bizonytalankodással, furcsa, spontán változtatásokkal, értelmetlen kapkodással, hisztivel, túllazázott nyegleséggel. mindenféle belecsúszik, keveredve azzal
a munkával, amelyen hetekig dolgoztunk. egyveleg. Utálom ezt a kifejezést, de ez:
színes kavalkád.
ezek többnyire azért történnek, mert Székely vagy más beülő néző jelenléte
miatt egy-egy izgulósabb színész nem tudja pontosan elvégezni a feladatát. minden bakinál összeugrik a gyomrom. Tehetetlenségemben a lábammal taposom, rúgom, csapkodom a földet, csattogok és toporgok. ezzel kifejezetten zavarom a színészeket, a lábam pedig meglehetősen belilul. párhuzamosan játszom az összes
szerepet, a színészekkel együtt mormogom a szöveget. Romokban vagyok, mire a
végére ér a mutatás. Kiszárad a torkom. elsötétül a világ. mindennek vége. el akarok bújni. meg akarok szűnni. ebből nem lesz soha előadás. én pedig nem vagyok
a pályára való.
ezek az éjjeli mutatások a rendezővé válás fontos állomásai. A végén rövid megbeszélés után elengedem a színészeket (Székely sosem tart megbeszélést a színészek füle hallatára, néhány udvarias szót szól csak). értékelés. Székely elismerő szavakkal kezd. néhány általános kérdés: milyen állapotban vannak az emberek, milyen
a hangulat, mennyit aludtunk mostanában, mit vártam a mai egybemenéstől,
mennyit tudtunk dolgozni, hogyan tervezem a holnapi napot. Ki hogy ér rá a következő napokban.
A válaszaim alapján szerkeszti a mondandóját. A látottak érdemeivel kezdi. elismerően nyilatkozik a belefektetett munka mennyiségéről, bizonyos megoldások
működőképességéről.
Kezdek magamhoz térni. Az egész előadás elviselhetetlenül gyenge, bűnrossz,
értéktelen vacak, gondolom, de nem baj. majd elmegyek kárpitosnak. lehetne
rosszabb is. A megbeszélés végére lehiggadok. hazafelé viszont azon kapom ma23
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gam, hogy már a másnapi próbán jár az eszem. Székely lejegyzeteltetett velem többoldalnyi javaslatot. Aprólékos, megoldható teendőkké vált az egészében működésképtelen cselekvéssor. Rendezem a gondolataim, a megvalósításon, a megoldásokon gondolkodom. Talán még nincs minden veszve. S különben sem rólam szól ez
az egész, hanem a színházról, a színház alapegységeiről, a jelenet mozgatórugóiról.
Akkor is, ha az egész, egészként nézve, gyenge. el lehet különíteni, tisztán szakmai
alapon, az értékeset az értéktelentől.
Szigorú, következetes, de megértő, ﬁgyelmes élveboncolás: erről szóltak az éjszakai mutatások. ne befolyásolja az előadás megítélését a rendező személyes elfogultsága, büszkesége vagy elkeseredettsége. lásson rá arra, hogy mit csinál. Ami
persze nem azt jelenti, hogy mindig minden kritikát el kell fogadni. még akkor sem,
ha Székely mondja. Ragaszkodni kell bizonyos elképzelésekhez. ha a rendező minden feladatot meg akar oldani, minden elvárásnak meg akar felelni, nemcsak a saját eredeti elképzeléseit adja fel, amelyek miatt éppen azt az anyagot éppen ott, akkor, azokkal az emberekkel akarta megcsinálni, de az előadás is megszenvedi.
meginog a színészek beléje vetett bizalma, elvész az elemzés ereje. A színházcsinálás közös játékból szorongós feladatteljesítéssé változik.

PREMIER UTÁN
még nem dolgoztam ki praktikus módszert a bemutató és a próbafolyamat egyesített feszültségének tompítására. A legrosszabb kritikát mindig én írnám a munkáimról. Kritikát nem is olvasok a bemutató utáni egy héten. nem azért, mert nem
érdekel. ha lenyugodtam, mindegyiket elolvasom. Közvetlenül utána nem. éppígy
képtelen vagyok közvetlenül a bemutató után megbeszélni a látottakat. nem szeretek körbeállni és pezsgőzni. A gratulációk meglehetősen zavarnak. ügyetlenül
megfogalmazott, sablonos mondatokat hallok. A helyzet diktálta áludvariasságokat. nem tudok ilyenkor arról diskurálni, hogy kinek mi tetszett, mi nem tetszett.
Igyekszem kimenekülni az épületből. Sétálok egy kört. láncdohányzom. várom,
hogy csillapuljon a szívverésem, enyhüljön a reszketés. Amikor lenyugodtam, indulok ölelgetni a munkatársakat, megköszönni a közös munkát. Aztán gyorsan elvegyülök a premierbuli forgatagában. összemosódik minden. hetekig egy álvalóságban éltem, a színház különös, mesterséges és koncentrált világában. ennek most
egy csapásra vége szakad. Betör a világ. ez számomra mindmáig elviselhetetlen.
nagyon nehéz ép ésszel és tartós józansággal kezelnem azt az érzelmi vihart, ami
a színházban, a színház körül, a színházcsinálás közben felhalmozódik. Ami nem
helyes. Dolgozom rajta. A tanulságok leszűrését másnapra, harmadnapra halasztom. A gyors, összecsapott értékelést kerülöm, noha tudom, hogy a színészek többsége igényli az azonnali visszajelzést, igazolva akarja tudni a munkáját. ez zavar.
Arra kérek mindenkit, hogy hagyjuk érni a látottakat. egy-két nappal később sok24
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kal komolyabb, részletgazdagabb vélemény áll majd össze bennem. Addig várjanak. legyenek türelemmel. mindent elemezni fogunk. helyzetről helyzetre. pontról pontra. Szerepről szerepre. hiszen ezt tanuljuk Székelytől. nevezzük analitikus színháznézésnek. Koncentrált színházcsinálásnak. mindenre sort fo gunk
keríteni.
De még ne ma este.
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SZÉKELY GÁBOR
TANMENETE
A SZÍNHÁZI RENDEZÔKÉPZÉSBEN

1

I. ÉVFOLYAM, 1. TRIMESZTER
FELADAT: 1/A. TÖRTÉNETMESÉLÉS
egy közismert színmű (ismert, hagyományos értelemben vett történettel bíró drámai mű) történetének, meséjének leírása szigorúan egy oldal terjedelemben. (Goldoni: Kétúrszolgája, molière: Mizantróp)
CÉL: Annak ellenére, hogy a színház összetett, önmagát sokféle eszközzel kifejező
művészet, mégis alapvetően szövegcentrikus. A színház többnyire írott szöveggel
dolgozik, így csak annak megértése, elemzése lehet a kiindulópont. Tudni kell a történetet világosan elmesélni. A terjedelmi korlátozás a gondolkodás és fogalmazás
szigorúsága és pontossága miatt fontos.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: A hallgatók a munka során felismerik, hogy a történet akkor
lesz világos, ha minden szereplőről, egymáshoz fűződő viszonyukról, a szituációról
a lehető legtöbbet tudnak. A legapróbb részlet sem elhanyagolható: akár egyetlen
jelző megváltoztatása is befolyásolhatja a történet súlypontjait. A cselekmény minden esetben ugyanaz, de a hangsúlyokat a mesélő személye határozza meg. A személyesség teszi a történetet egyedivé.
FELADAT: 1/B. DRÁMAELEMZÉS: FÜST MILÁN: BOLDOGTALANOK
CÉL: Az elemzés metodikájának elsajátítása. egy mű történetéhez csak a legapróbb
részleteken át lehet eljutni. minden mondat és a mögötte rejlő történés fontos. Füst
1

A tanmenet Székely Gábor emlékezete szerint 1998-ban készült. mivel minden olyan előírást (például mintatanterv), amely kötelező módon rögzíti, hogy kinek mit és mikor kell tanítania, életszerűtlennek tart, hangsúlyozza, hogy ez a tanmenetvázlat is csupán sorvezető, nem pedig dogma.
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milán műve olyan titkokkal és kérdésekkel teli drámai szöveg, amelynek megértéséhez elengedhetetlen a mondatok mögötti érzéki-szellemi tartalom felfedezése.
Az elhallgatott történéseket logikailag igazoló eseményekkel (fantáziával) kell kitölteni. A Boldogtalanok a drámai-színházi sűrítés par excellence példája.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: A hallgatók nemcsak az elemzés fontosságát kezdik megérteni, hanem a drámai műnem sajátosságait is. Azt, hogy a színház nem beszélgetés, hanem egymásra épülő belső történések sorozata. A kimondott mondatok mögött és között rejlő drámai események meghatározóan fontosak. Az elemzés közben
szerzett tapasztalatokat hasznosítaniuk kell a következő feladatokban.
FELADAT: 1/C. ÉLMÉNYNOVELLA
Drámai megfogalmazásra alkalmas, személyes történet megírása.
CÉL: Ráirányítani a ﬁgyelmet a személyesség, az alanyiság fontosságára. A feladat
egyrészt őszinteségre kötelez, másrészt segíti a színpadon is megfogalmazható, drámai helyzetek felismerését. A történet megírása az 1/a feadat folytatása és egyben
kiindulópontja a második trimeszter egyik feladatának.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: A személyes „megszenvedettség” által mélyül a történetmesélés fontosságára irányuló ﬁgyelem. Az elkészült élménynovella alkalmas alapanyag
lesz egy színpadi jelenet megírására.

I. ÉVFOLYAM, 2. TRIMESZTER
FELADAT: 2/A. RENDEZÉSI GYAKORLAT
Személyes választás alapján egy jelenet megrendezése Füst milán Boldogtalanok című művéből.
CÉL: A manuális készség kialakításának első lépése. A jelenet és a szereposztás választáson alapszik. mindkét döntés alapvetően határozza meg a készülő „előadást”.
pontosan kell ismerni a választások miértjét és lehetséges következményeit. A hallgatók folyamatos kontroll mellett kezdenek ismerkedni a színészvezetés módszereivel és a próbával mint alkotási folyamattal. A másik fontos megismerési terület
a színpadi tér törvényszerűségeinek és konzekvenciáinak felfedezése.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: Semmiképpen nem egy tetszetős pro dukció elkészítése.
A feladat lényege a folyamatos és aprólékos munka képességének elsajátítása. próba
közben a színészekkel való közös munkában felismerni egy-egy helyzet megvalósítási lehetőségének variációit. A színészet mint kreatív alkotóművészet elfogadása.
FELADAT: 2/B. JELENETÍRÁS AZ ÉLMÉNYNOVELLÁBÓL
CÉL: megfelelő drámai sűrítéssel bíró, színpadi megvalósításra alkalmas szöveg
megírása az előző trimeszter tapasztalatainak hasznosításával. ez egyben a következő rendezői gyakorlat alapanyagának az elkészítése. A cél nem csupán az írás27
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készség fejlesztése, hanem a történetmesélésről, személyességről, a színpadi megfogalmazás törvényszerűségeiről nyert ismeretek gyakorlati lefordítása.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: Jelenetírás közben minden szót és mondatot a szereplők személyiségének és pillanatnyi állapotának pontos ismerete hív életre. ez az alaposság
lehetővé teszi a belső és külső történések olyan bonyolult, részletező ismeretét,
amely a színészvezetésben és az előadás készítésében egyaránt elengedhetetlen.

I. ÉVFOLYAM, 3. TRIMESZTER
FELADAT: 3/A. AZ ÉLMÉNYNOVELLÁBÓL ÍRT JELENET MEGRENDEZÉSE. SZÍNÉSZI JÁTÉK
CÉL: A 2/a feladat folytatása. manuális gyakorlat. A színészvezetés egyik lényeges
eleme, hogy az előkészítő munka során szerzett ismereteket, tapasztalatokat és
meggyőződéseket hogyan adják át. A hallgatók itt egymás jeleneteiben játszanak,
hogy egyrészt belülről ismerkedjenek a színészmesterség lényegével, másrészt kollégáik rendezői módszereiből, instrukcióiból leszűrt tapasztalataikat saját rendezői
munkájukban hasznosíthassák.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: További gyakorlatszerzés.
FELADAT: 3/B. EGY SZABADON VÁLASZTOTT NÉPMESE SZÍNPADI MEGFOGALMAZÁSA
CÉL: ez a feladat összesíti az eddig tanultakat. A szabadon választott meséből jelenetet kell írni, amely – mivel kerek történetet fogalmaz meg – mindenképpen nagyobb lélegzetű munka, mint az eddigiek. A hallgatók továbbra is maguk tervezik
a teret. erőteljesebb hangsúlyt kap a térrel, zenével, világítással, a színházi atmoszférateremtéssel való foglalkozás. A végeredmény mindenképpen teljesebb színházi
élményre törekszik. Fantáziájuk, teremtő képzeletük szabadságát jobban használhatják, mint a kötöttebb feladatoknál.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: A színházzal mint több művészeti ágat együttesen használó
és alkalmazó komplex kifejezési formával való találkozás. Annak a felismerése, hogy
bár különböző színpadi elemek összerendezésében korlátlan szabadságuk van, ez
a munka sem nélkülözheti a mérték, az arányok végiggondolását, a miértek eldöntését, a helyes kérdésfelvetésekre való válaszkeresést.

II. ÉVFOLYAM, 1. TRIMESZTER
FELADAT: 1/A. NOVELLA DRAMATIZÁLÁS
CÉL: Továbbra is a választás mint az első legfontosabb lépés. A választást meghatározó tényezők: a személyesség, a történet drámaisága, színpadra alkalmazhatósága és az adott munkakörülmények ﬁgyelembevétele. egy pontosan értelmezett és
elemzett irodalmi mű törvényszerűségeit szem előtt tartva kell a drámai szöveget
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megírniuk. A novella konzekvenciáit követve a megírandó jelenet mégsem egyezhet a novella epikus szövegével: a történések kiegészíthetők, átértékelhetők. A munka során a hallgatók arra kényszerülnek, hogy minél pontosabban megkülönböztessék az epikát a drámától, hogy minduntalan rákérdezzenek a színháznak mint
műfajnak a törvényszerűségeire. A színházi idő, mint sűrítő, lényegre törekvő, nem
epikus idő felfedeztetése.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: egy kerek történet drámai-emberi helyzetekben való megfogalmazása, amely alkalmas a színpadra állításra.
FELADAT: 1/B. ZENÉS MÛFAJOKKAL VALÓ MEGISMERKEDÉS KEZDETE
A feladat a zenei fogalmazásmód belső törvényszerűségeire koncentrál. A konkrét
feladat a felkért tanár döntésétől függ.

II. ÉVFOLYAM, 2. TRIMESZTER
FELADAT: 2/A. A HALLGATÓ EGYÉNISÉGÉT FIGYELEMBE VEVÔ, KÖTELEZÔ RENDEZÔI
GYAKORLAT ELVÉGZÉSE MEGHÍVOTT VENDÉGTANÁROK VEZETÉSÉVEL
CÉL: A korábbi, kisebb autonómiát feltételező feladatokkal szemben a hallgatóknak
most már különböző stílusokkal, más-más színházi fogalmazásmódot igénylő anyagokkal kell megismerkedniük (például francia romantika: victor hugo; Brecht;
Shakespeare: Szentivánéjiálom – az utóbbinál konkrét cél, hogy a hallgatók saját
koruknak megfelelő élményanyagot hozzanak felszínre munka közben). A feladat
továbbra is csak egy-egy jelenet megrendezése, de minden esetben a komplex színházi látásmód követelményével.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: ez a munka feltételezi a teljes darab ismeretét, s egy elképzelt előadás „látványélményének” kidolgozását.
magyarországon a színházban együtt dolgozó társművészeteket különböző felsőoktatási intézményekben oktatják (Képzőművészeti Főiskola, zeneművészeti Főiskola).
A következő években elengedhetetlennek tartom a közös munka megszervezését,
mert lehetetlen, hogy a különböző szakágakat képviselő hallgatók csak a diplomájuk
megszerzése után találkoznak egymással, holott munkájuk már másod évtől a folyamatos egymással való kommunikációt feltételezi. meg kell teremteni a diákok kölcsönös áthallgatásának feltételeit: egymás szakmájával való beható ismerkedést, harmad
évtől pedig a konkrét, gyakorlatban való együttműködést. (Természetesen oktatói
felügyelet mellett.) ennek a tervnek a kidolgozása és megszervezése – az iskolák és
oktatók egyetértésével és konzultációjával – sürgető feladat. Az együttműködés kölcsönös szemléletváltást eredményezhet, amely már nem a társművészetek önállóságának szabadságharcáról szól, hanem annak belátásán alapszik, hogy a színház
ezeket a társművészeteket közös, párbeszéden alapuló munkában egyesíti.
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II. ÉVFOLYAM, 3. TRIMESZTER
FELADAT: A NOVELLADRAMATIZÁCIÓ MEGRENDEZÉSE
CÉL: egy nagyobb ívű jelenet esetében is következetes szigorúsággal kell a színpadi idő minden másodpercét a lehető legbonyolultabb részletgazdagsággal kifejezni. A színpadi időben nincsenek ellazsálható másodpercek, nincsenek lényegtelen szereplők és helyzetek. A szereplőket a lehető legtöbb emberismerettel és
empátiával kell megközelíteni. ezt az empátiát a színészvezetésben és a próbafolyamatban is alkalmazni kell. A színházatmindigemberekcsináljákésmindigemberekről szól.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: ezt a feladatot másfél év előkészítő munkája előzte meg, ami
nemcsak a szöveg belső törvényszerűségeire koncentrált, hanem a színház technikai körülményeire is. A hallgatók megismerkedtek a színház technikájával (világítás, hang), a színpadi tér sajátosságaival. A mindezekről való gondolkodás nem ködös megérzéseken alapszik, hanem felkészültségen, elemzésen, tudáson. Egyszínházi
előadástereéslátványvilágafontoselőadásszervezőelem, dramaturgiai és költői
funkciója van, ami a darabból és a személyes mondanivalóból egyaránt fakad.

III. ÉVFOLYAM, 1. TRIMESZTER
FELADAT: 1/A. LAZZI
lazzók vázlatának, esetleg dialógusainak megírása és megrendezése (Gozzi: Szarvaskirály)
CÉL: A lazzo eredetileg a commedia dell’arte hagyományához tartozó olyan színpadi közjáték, amely archetipikus komikus helyzetekre épül és a kötött elemeket a
színészek improvizációi egészítik ki. Gozzi a Szarvaskirály című művében csak kijelöli a történések vázlatát, a megvalósítást a színészre bízza. A hallgatók a választott helyzeteket, lazzókat úgy írják meg, hogy azok nemcsak a darabba, de az elképzelt előadásba is illeszkedjenek. ez egyben a komédia műfaji sajátosságainak
megismerését is jelenti. ez a stádium nemcsak elgondolásban, de a színpadi megfogalmazásban is az eddigi munkáktól eltérő következményekkel jár.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: Annak ellenére, hogy ez a feladat több játékosságot enged –
humorérzéket és bizonyos elrajzolásra való készséget követel –, mégis legfontosabb
eredménye az lehet, hogy a hallgatók munka közben rájönnek: az emberi igazságokat és történéseket a komédiában is komolyan kell venni. A legnagyobb komédiaszerzők, mint Goldoni vagy molière a legmélyebb emberismerőknek bizonyulnak.
FELADAT: 1/B. MOLIÈRE-DARABOK ALAPOS ELEMZÉSE
A következő trimeszter jelenetválasztásának előkészítése. ezek az elemzések segítik a lazzókkal való párhuzamos munkát, másrészt lehetővé teszik, hogy a hallga30
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tók minél világosabban meg tudják fogalmazni, mi az, ami fontos számukra a választott darabban.

III. ÉVFOLYAM, 2. TRIMESZTER
FELADAT: MOLIÈRE-DARAB EL ADÁSÁNAK MEGTERVEZÉSE, A VÁLASZTOTT JELENET
MEGRENDEZÉSE
A kitűnően megírt szerepek és a jelenettechnika működésének felfedezése rendkívül tanulságos tananyag.
CÉL: első lépésben a díszlet- és jelmeztervező hallgatókkal való munkakapcsolat elkezdése, díszlet- és jelmezterv készítése (makettkészítés, alaprajz-olvasási gyakorlat) tanári konzultációkkal. A választott jelenet megrendezése lehetőleg minél komplexebb és teljesebb színházi hatásra törekedjen.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: egy előadáskészítés hosszú, bonyolult, minden részletre kiterjedő folyamatának megsejtése.

III. ÉVFOLYAM, 3. TRIMESZTER
FELADAT: GARCIA LORCA – WEDEKIND-DARAB ÉS JELENETVÁLASZTÁS, RENDEZÉS
CÉL: Az elvontabb, irracionálisabb kifejezésmódokkal való ismerkedés.
VÁRHATÓ EREDMÉNY: Az eddig szigorúan kötött feladatokhoz képest Garcia lorca
és Wedekind bátrabb, a fantáziát jobban mozgósító, expresszívebb kifejezésmódot
igényel.

IV. ÉVFOLYAM, 1. TRIMESZTER
FELADAT: CSEHOV-FELVONÁS MEGRENDEZÉSE
Cél: 40–50 perc rengeteg színházi idő, ennek értelmes, drámai kitöltése.
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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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SZÉKELY GÁBOR ÉS A MEGÉRTÉS SZÍNHÁZA

HuszonötévalatthuszonnégyennyertünkfelvételtSzékelyGáborszínházrendezőosztályaiba.1 Atanítványoktöbbségeazelmúltkétévtizedmagyarszínházánakprominensalkotójávávált,akárazintézményesstruktúránbelül,akárazonkívülhelyezkedettel.Sokanközülükmagukistanítanikezdtekszínész-vagyrendezőosztályokban.
Nyilvánvaló,hogySzékelyszínháziészjárásaakkorisazegyiklegelevenebbenható
színházesztétikamaMagyarországon,hakétévtizedenemrendez.
MivelSzékelyGáborszínházelméletiszövegeketeddignemhozottlétre,spedagógiaimunkásságátsemfoglaltaírásba,aképzésmódszeresarchiválásátésértelmezésétatanítványoknakkellelvégeznie.
Tanulmányomazelsőilyenjellegűkísérlet.Remélem,nemazutolsó.

1

Székely Gábornál végzett rendezők 1995-ben Bagossy lászló, Bal József, hargitai Iván, harsányi
Sulyom lászló, novák eszter, Simon Balázs; 2000-ben Bodnár zoltán, Dézsi F. Szilárd, Forgács péter,
Réthly Attila, Rusznyák Gábor, Schilling árpád; 2007-ben Dömötör András, Funk Iván, Göttinger
pál, hollós Gábor, molnár Keresztyén Gabriella, Tóth András; 2015-ben Geréb zsóﬁa, Kovács D.
Dániel, Sipos Balázs, Székely Kriszta (nem fejezte be tanulmányait Gulyás márton és Radnai márk).
Székely Gábor rendszeresen tanított Babarczy lászló rendező-osztályaiban is, ahol 1997-ben
Almási-Tóth András, Keszég lászló, lénárt András, Révész ágota, Tóth miklós; 2000-ben Guelmino
Sándor, Koltai m. Gábor, Réczei Tamás, Szákás Tóth péter; 2003-ban papp Csaba, Balázs zoltán,
Béres Attila, Bodó viktor, Csáki Csilla, lajos Sándor, m. Kecskés András, paál Gergely, Szakács
emese; 2006-ban Kárpáti István, Kovács Dániel, laboda Kornél, néder panni, Szőcs Artúr fejezte
be tanulmányait.
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BEVEZETÔ
––––––
Székely Gábor 1990-ben kezdett színházrendezők képzésével foglalkozni a Színházés Filmművészeti egyetemen. összesen négy, egyenként hatfős osztályt vezetett,
ötéves időközönként, rendszeresen indítva őket. (Két Székely-osztály között Babarczy lászló indított színházrendező-osztályokat, ő is négyet.) Az egységes Bolognarendszer 2005-ös bevezetése előtt a színházrendezők négy-, azóta ötéves, osztatlan
képzés után kapnak diplomát.
Az oktatási struktúra erősen épít a Színművészeti különlegességének tekinthető, a hatvanas években meggyökeresedett hagyományra. eszerint az osztályvezető-„mester” nemcsak hogy egyedül felel a felvételiztetésért, az osztályokat tanító
pedagógusok, művészek, művészettörténészek, esztéták névsorának és a tananyagnak az összeállításáért, hanem a képzés lényegét adó mesterségórákat is – három
éven keresztül, heti kétszer három órában – ő tartja. ezt követően a negyedik évben az Ódry Színpadon, később az egyetemen kívüli – kőszínházi vagy független
társulatoknál végzett – szakmai gyakorlatokat felügyeli, tanácsaival, állandó jelenlétével segíti. mindez abból a magyarországi művészképzésekben általánosnak tekinthető felismerésből fakad, mi szerint a műhelymunkaként értett oktatás elsősorban az alkotói észjárás megismerésére, a nehezen intézményesíthető (általános
tanmenetbe nem foglalható) művészi készségek elsajátítására kell hogy irányuljon. A képzés praktikus, nem teoretikus. A rendezőképzésben részt vevő hallgatókat nem „megtanítják a szakmára”, hanem elemzési és rendezési feladatokkal látják el őket, majd a létrehozott munkákat kritizálják. Az értékelés – esetenként a
feladatok meghatározása is – a hallgatók alkata, készségei, érdeklődése alapján erősen egyénített (művészképzésben nehéz volna általános kritériumok szabványa
alapján értékelni). ez magyarázza, hogy miért ilyen alacsony létszámú osztályok
indulnak.
A képzési struktúra rendkívül intenzív jelenlétet és odaﬁgyelést követel meg az
osztályvezetőktől, amit megnehezít, hogy többségük (legyen szó színházrendező-,
dramaturg- vagy színészosztályokról) gyakorló művész. A Székely-osztályok kiváltságos helyzete abból fakadt, hogy Székely Gábor a mondott időszakban kizárólag
az osztályvezetésre koncentrált (eltekintve az 1994 és 1998 közötti, az új Színház
igazgatásával töltött időszaktól). A négy osztály tudatosan megkomponált tanmenet alapján dolgozott, amit Székely személyes, gyakran a lakásán tartott konzultációkkal egészített ki. A tanítványokkal bizalmas kapcsolat kialakítására törekedett,
ami többnyire az intézményes keretek között együtt töltött öt év után is fennmarad. Annak ellenére, hogy a Székely-féle metódus is egy mester nehezen szisztematizálható észjárására, valamint a tanítványok kiszámíthatatlan alkatára épül, a képzés koherensszínházigondolkodást kínál a tanítványok számára.
mindezek jegyében vélem úgy, hogy Székely Gábor pedagógiai munkássága –
konzekvenciája és színházi relevanciája miatt – másodikéletműként (is) érthető
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és tárgyalható. A szövegem nem a rendezői életművet mutatja be, hanem az
együtt töltött öt év (2010–2015) első felére, a közös, intenzív műhelymunkára
koncentrál.2
A képzés három fő halmazra bontható: drámaelemző mesterségórák (szöveggyakorlatok); gyakorlati mesterségórák (rendezésgyakorlatok); elméleti képzés (általános műveltség).3 A tanmenet a Székely rendezői életműve pilléreinek is tekinthető
színdarabok köré épül. ezek az iro dalmi szövegek stilárisan na gyon elütnek
egymástól, éppen ezért alkalmasak arra, hogy különböző értelmezéstechnikai kihívások elé állítsák a hallgatókat – ami természetesen nem függetleníthető a megvalósítás rendezéstechnikai problémáitól. nem explicit olvasatokat, hanem a szövegek „néma struktúrájának” felfedését tanultuk. Az órák a szó szoros értelmében
műhelymunkák voltak: a hallgatók hozta anyagokból, értelmezési kísérletek megvitatásából álltak.
A hallgatóknak kezdetben egyre nehezebb szövegekkel kell foglalkozniuk. Később a drámák stiláris változatosságra kerül át a hangsúly. Az osztályom a következő darabokkal foglalkozott: az első szemeszterben Csehov: Ivanov és Füst milán:
Boldogtalanok; a második szemeszterben: Shakespeare: AthéniTimon, molière:
Mizantróp; a harmadik szemeszterben Csehov: Cseresznyéskert; a negyedikben Bulgakov: Menekülés, Büchner: Woyzeck és molière: DonJuan; majd az ötödik szemeszterben az egyes, ekkor már komplett felvonás-rendezést előirányzó mesterségvizsgáknak megfelelően egyénifeladatként lorca: Vérnász, Shakespeare: Ahogytetszik
(a másik három mesterségvizsga már közösen elemzett drámákból – Woyzeck,Athéni
Timon,Mizantróp – készült4); a hatodik szemeszterben Csehov: Platonov. (A lista
nem reprezentatív, inkább eligazító jellegű. más osztályok foglalkoztak örkény:
Macskajáték, Büchner: Dantonhalála, mrożek: Emigránsok és más, a Székely-kánonban kulcsfontosságú darabokkal.)

≠
Ahogyan Székely, úgy a tanulmányom is feltételezi, hogy szöveggyakorlatokat nem
érdemes absztrakt módon tárgyalni; kizárólag az egy-egy drámával való praktikus
tevékenykedésen keresztül mutathatók be az értelmezés- és rendezéstechnikai problémák, kihívások, megoldások. éppen ezért a képzés bemutatását az Ivanov, a Don
Juan és a Boldogtalanok köré építem. A róluk alább adott olvasatokról torzítás volna azt állítani, hogy Székely értelmezései. műhelymunkák esetében kommunális tulajdonviszonyok uralkodnak. noha az elemzések problémaérzékenységét vitatha2

Az osztályom annyiban rendhagyó volt, hogy Székely Gábor Bodó viktorral közösen vezette.
ennek ellenére elsősorban Székely tanmenete érvényesült, Bodó pedig kurzusokkal árnyalta a bevett metodikát.
3
Az elméleti képzés felépítésével és tananyagával ez a tanulmány nem foglalkozik.
4
ekkor már csak öten jártunk az osztályba. végül négyen diplomáztunk.
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tatlanul Székely ízlése, rutinja és a darabokkal való több évtizedes foglalatoskodás
során kikristályosított olvasatai határozták meg, az alább következő értelmezések
néhány részletével bizonyára nem értene egyet. mivel a műhelymunkának nem az
a célja, hogy az értelmezést végző tanítványok és az értelmezést koordináló Székely konszenzusra jussanak egy-egy darab, ﬁgura, szituáció vagy történetszál jelentését illetően, hanem az, hogy a hallgatók elsajátítsák az egyéni, vitatható, de sajátos olvasat megteremtésének az alaptechnikáit, ezért nem is tartom lehetségesnek
az Ivanov, a DonJuan vagy a Boldogtalanok a műhelymunka során kikristályosított,
teljes értelmezésének a rekonstrukcióját. Székely észjárásának alapelve, hogy a rendező elvégezte értelmezés még (színházi értelemben) nem kész olvasat. Ugyanis kizárólagazelőadásjelenidejébentörténikmegaszövegténylegesmegvalósulása,
a megértőésmegértetőszínészésanéződialógusában.
A tanulmányok három szakaszra oszthatók. A felosztás megfelel a színházcsinálás
tagolásának. A szakaszok a szöveggel való munka fázisai alapján különböztethetők meg.
1. A szöveg értelmezése (a rendező, a dramaturg és – esetenként – a fordító által végzett szöveggyakorlatokszakasza): egyjátéktérkövetkezetesmegrajzolásaés
aﬁgurákplasztikuslétrehozása;
2. A szöveg megvalósítása (a rendező és a színészek által végzett próbafolyamat
szakasza): avégrehajtandószínészigyakorlatsorkialakítása;
3. A szöveg megértése és megértetése (az előadás mint a színész jelen időben,
a néző számára bemutatott értelmezése): azeseményszerűösszjáték.
Az egyes szakaszok ugyan radikálisan különböznek, de egymásra vannak utalva:
a rendezői értelmezés működésképtelen az azt megvalósító színészi összjáték nélkül
és viszont. A szakaszolás értelmében a próbafolyamat hosszadalmas előkészítő
munkájának célja, hogy olyan előadás jöjjön létre, amely a színészek számára lehetővé teszi az itt-és-most történő megértésaktusok előadásról előadásra ismételhető bemutatását.
Székely Gábor gyakran hangsúlyozza, hogy egy tanár eredményessége abban
mérettetik meg, hogy mennyire volt képes tanítványaira átragasztania a „mániáit”.5
mániákon következetes gondolkodás- és viselkedésmódot, azaz praktikusszínházrendezőietikát ért. Az etika a szöveggel és az alkotótársakkal való bánásmódra, valamint a közöttük való közvetítésre egyaránt érvényes. Székely Gábor tanítványai
ezt az etikát, nem pedig esztétikai princípiumokat tanultak – ami megmagyarázza, hogy a hallgatókból miért nem jött létre valamiféle színházi mozgalom, vagy
hogy miért nem hoztak létre egységes esztétikai iskolát. A képzés rekonstrukciójának fő kihívása, hogy a (már a szakaszolással is) értelmezett eljárások nyitott,
megújulásra képes színházkoncepciót körvonalazzanak, ne pedig dogmatikusan
rögzített színházesztétikát.
5

lásd a kötetben Bodó viktor „Kérdések és mániák” című írását.
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A gyakorlatsorok egy konzekvens színházi műfajt körvonalaznak: a megértésszínházát. Az elnevezést a Székely Gábor rendezői életművére jellemző lélektanikisrealizmus esztétikai kategóriájától való eltávolodás végett javaslom. A megértés színházán egy – Székely pedagógiai munkásságából kiolvasható – elemi színházdeﬁníciót
értek, amelynek lehetséges történeti megvalósulása (mondhatni: variációja) a lélektani kisrealizmus, de amely – előfeltevésem szerint – éppen azért bizonyul(hat) folytathatónak, mert másesztétikákformájában is megvalósítható. Az új elnevezéssel
nem felülírni vagy helyettesíteni kívánom a lélektani realizmus elnevezését. A kettő elválasztásával jelzem, hogy Székely Gábor a saját pedagógusi feladatkörét a rendezőitől eltérően deﬁniálta. A pedagógus – az önálló életművet vagy társulatot építő rendezővel szemben – nem esztétikát, hanem észjárást, nem dogmát, hanem
gyakorlatsorokat, nem maximákat, hanem elemi technikákat képvisel.
hogy az elsajátításra felkínáltakat a hallgatók milyen esztétikák formájában valósítják meg, az rajtuk múlik.

SZÖVEGGYAKORLATOZÁS / FIGURÁK ÉS JÁTÉKTEREK
––––––
Annak a rendezőnek, akivé Székely Gábor formált, legelemibb gyakorlata a rigorózus értelmezés. A rendező, először és mindenekelőtt, szöveget olvas, vizsgál, alakít.
ez egy gyakorlatsor.
A Székely-féle színházcsinálás sosem a véletlenszerű, esetleges „semmiből” indul:
a megdolgozott szöveg lesz a próbafolyamat közös alapzata.
A rendezői értelmezés egy játékteret hoz létre. A majdani előadás résztvevői a
saját ﬁguráik szemszögéből értelmezik és értik meg a darabot. A játéktérnek kell
összehangolnia a társulat – alakításokként megvalósuló – sokszínű olvasatait. A rendezőnek nem az a célja, hogy végleges értelmezést adjon az összes szereplőről, s
ezzel a színészi munkát saját értelmezésének reprodukálására szűkítse, hanem az,
hogy értelmezése olyan játékteret biztosítson a színészi munka számára, amely vezeti, inspirálja és összehangolja a színészek akcióként és dikcióként megvalósuló értelmezői tevékenységét.
A rendezői értelmezés sikerültsége következetességében (konzisztenciájában) mérettetik meg. hogy mennyire teherbíró ez a következetesség, mennyire alkalmas
gazdag művészi jelentések artikulálására, mennyire képes egy drámát új fényben
felmutatni, miféle megértést vagy belátást készít elő, azt az előadásként való, eseményszerű megvalósulása dönti el – előzetesen nem tudható. Ugyanakkor képesnek kell
lenni már előzetesen (azaz az értelmezés során) is számolni a megvalósulás hatóerejével. ez az értelmezést végző rendező elsődleges feladata. A következetesség a színésznek megfogalmazott kérdések, javaslatok, instrukciók koherenciáját készíti elő.
Székely többnyire óvja a tanítványait a rendezőikoncepció kifejezéstől. Az előzetes
koncepció feltételezése a próbafolyamatot szükségképp puszta betanításként fogja
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fel. A koncepció betanítására redukált próbafolyamat nem hagy teret a közös munkának, az összjáték megszületésének: kizárólag jelhordozóként tekint a színészre,
nem pedig az értelmezésben a maga eszközeivel közreműködő, s mint ilyen, egyenrangú alkotótársként. A következetesség vagy konzisztencia: keret, alapzat, játéktér, amit a próbafolyamat fog belakni, aktivizálni, hitelesíteni. mindig kérdéses,
hogy megtartható-e a játéktér következetessége akkor is, amikor használatba veszik. minderről az első szemeszter kezdetén még halvány fogalma sincs a hallgatóknak.

AZ IVANOV-GYAKORLATOK
első elemzési feladataként Csehov Ivanov című drámáját egyoldalastörténetként
kellett összefoglalnunk.6 ennek az első szöveggyakorlatnak a célja, hogy az értelmező megtegye az első lépést a drámai szöveg konzisztenciájának és a ﬁgurák plaszticitásának a megteremtése felé: kijelölje az értelmezése szempontjából kulcsfontossá gú történetszálakat, szakaszolja a cselekményt, felrajzolja a szereplők
legfontosabb viszonyait.
A gyakorlatnak semmiképp sem célja a Csehov által intencionált „eredeti” jelentések rekonstrukciója, az Ivanov elhelyezése a csehovi életműben, netán a szerző
életében. éppígy olyan irodalomelméleti szempontok érvényesítése sem, mint a mű
hatástörténetének feltárása, a stiláris eszközkészlet számbavétele, a szakirodalom
szemlézése, a drámának a – magyar, orosz, egyetemes – drámatörténetben vagy az
irodalmi kánonban betöltött helye. Utóbbiak nincsenek megtiltva (szemben az életrajzi vagy historizáló-rekonstrukciós olvasatokkal), de igazolni kell az elemzés során, hogy segítik-e az önálló olvasat kialakítását. Csak a drámai szöveg és az abból
épített „személyes történet” számít; az értelmezés sikerültségének nincsenek nemszínházi (például irodalomtörténeti) kritériumai.
már a feladat megértése is heteket vett igénybe, mivel Székely semmiféle deﬁníciót
nem adott az olyan fogalmakhoz, mint sűrítés, drámaiság, szerepív, konﬂiktus stb.
Kezdetben használhatatlan szövegeket írtunk. A Székellyel töltött nagyon rövidke időből – félmondatokból, a feladatmegjelölésből – azt szűrtük le, hogy valamiféle összefoglalás, a dráma ﬁguráinak vázlatos felskiccelése és néhány csúcspont rögzítése a
feladat. Az írásainkra adott félreérthetetlen – inkább mulatságosan gunyoros, mint
elkedvetlenítő – reakcióiból hamar nyilvánvalóvá vált, hogy korántsem ez a helyzet.
heteken át, lankadatlanul gyártottuk a variációkat.
Csak később tudtuk meg, hogy Székely egy-egy darabbal hónapokon, olykor éveken keresztül foglalkozik, mielőtt nekifogna a megrendezésüknek. mi, akik a középiskolai vagy egyetemi tapasztalatainkból indultunk ki, azt gondoltuk, együltő
helyünkben összefoglaljuk az Ivanov – kezdetben könnyen érthető – történetét. Sejtelmünk sem volt, miféle elemeznivaló van ezen a túlontúl világos történeten.
6

e tanulmány függelékében közöljük a legjobban sikerült egyoldalas történetleírásokat.
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lassan nemcsak a darab cselekményét tudtuk kívülről, de folyékonyan idéztünk
komplett jeleneteket, fejből tudtuk Ivanov birtokának méretét, a rubel és a forint
korabeli árfolyamát, szakértőivé váltunk a tüdőbetegségnek7 – az egyoldalas történeteink mégsem érték el a Székely által elvárt sűrűséget, pontosságot, teherbíró
precizitást.
Az ismételt kudarcok nyilvánvalóvá tették, hogy nem értjük a feladatot.
lassan világossá vált, hogy amint egy ennyire szűk terjedelembe kell lényegretörően belefoglalni a dráma kulcsfontosságú eseményeit, megtalálni egy-egy karakter vagy helyzet jellemzésére az adekvát jelzőt, elhagyni vagy tömören summázni
a mellékes eseményeket vagy történetszálakat, döntéseket hozni egy-egy jelenet,
motiváció vagy konﬂiktus tónusáról, s mindenekelőtt megtalálni a történetben azokat az alapproblémákat, amik minket személy szerint foglalkoztattak, egyáltalán,
olyan történetet létrehozni, amin keresztül „meg tudjuk fogalmazni a saját személyiségünket”, a darab transzparenciája elillan.
A szűk terjedelem a gondolkodás szigorúságát, a ﬁgyelem összpontosítását, a
szövegszerkezet leglényegére való redukciót követeli meg. A haiku-novelláinkból kiviláglik mindaz, ami sablonos, személytelenül és végiggondolatlanul odavetett. Kiterítve láthattuk a gondolkodásunkat: nézegethettük, mi értékes, mi vacak, mi sűrű, mi megalapozatlan benne.
hiába zseniális a dráma, ha az értelmező nem tudja a maga számára megfogalmazni, konzisztenssé rendezni a szöveget, ﬁgurákká alakítani a karaktereket, sorsokká emelni az eseménysort.
A feladatnak köszönhetően Csehov szövege bonyolulttá vált. hétről hétre farigcsáltuk, csiszoltuk, rendezgettük a szövegeinket: bekezdések vándoroltak el, majd
tűntek fel újra; elhagytuk a kritikától elkoptatott gondolatokat, helyettük a közös
elemzéstől ihletett frisseket toldottunk be, jelzőkkel és a terjedelmi korláttal vacakoltunk. Az egyoldalas leírásainkat hétről hétre felolvastuk egymás előtt. mindannyian, Székelyt is beleértve, véleményeztük a szövegeket. Amit konszenzuálisan
elfogadtunk egy-egy karakter jelentőségére vagy egy-egy alaphelyzetre vonatkozólag, azt megjegyeztük, de többnyire csak akkor mertük egyenesen beemelni a szövegbe, ha személyes gondolatunk volt a közösről – legyen akár a legminimálisabb
módosítás, egy hangsúlyeltolás, egy különcködő jelző.
A gyakorlat melléktermékeként kezdtük megismerni egymást is: kinek mi az
erőssége, mire irányul a problémaérzékenysége, mire szemérmes, mire hiú, mit tart
meg Székely ellenérvei ellenére is, mit dob el azonnal, hányszor meri az egész gyakorlatot újrakezdeni.
Az értékelésnek voltak ugyan előre meghatározott, mérceszerű kritériumai, de
ezeket Székely kritikáiból kellett kiolvasnunk. A kritikák mindig a szövegeinkre
vonatkoztak: jelzőket satírozott be, mondatokat húzott át vagy alá. minden mel7

Ivanov felesége, Anna tüdőbeteg.
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lébeszélő, a drámát „kívülről”, irodalmiasan megközelítő – Csehovra, a dráma születésére, kanonikus pozíciójára stb. vonatkozó – mondatunk áldozatul esett Székely javításainak. Történetet kellett írni, nem történet-összefoglalást vagy irodalmi elemzést.
úgy kezelte a szövegeinket, mintha novellákat javítana. egyszerre mérte őket a
drámához és saját tudásához, képzeletéhez – de mindig megörült, ha valamelyikünk végre bátrabban hozzányúlt a szöveghez, ha akár csak egy-egy Csehov által
írt jelzőt vagy határozószót komolyabban vett, mint amilyen komolynak Csehov
szánta, vagy ha egy-egy, a darab logikájából nem következő, látszólag jelentéktelen
eseményre, elszólásra, inadekvát gesztusra rámutatott. A pontos, de általános nem
érdekelte. Biztatott minket, hogy ne tapintatoskodjunk a szöveggel. Biztosított minket, hogy Csehov kibírja a durvább, fantáziadúsabb, a saját alanyiságunk megfogalmazására törekvő értelmezést. elkezdtük a szövegben a különöset, az egyedit keresni. egyre vadabb olvasatokat gyártottunk. A vakmerőségektől felcsillant a szeme,
de kíméletlenül rátapintott, ha egy különcködő gondolatot nem tudtuk szöveg- vagy
jelenetszerűen, logikusan alátámasztani.
A feladat két hónapon át tartott, hogy aztán a Boldogtalanokkal újrakezdődjön.

≠
Az egyoldalas történet sikerültségének három szempontja van:
1. mennyire mozog a logikusan végigvezetett történet intenzívamplitúdók között;
mennyire dramatikus, azaz mennyire végletes utat járat be a ﬁgurákkal.
2. mennyire következetes (konzisztens) a történetvezetés, mennyire logikusan
halad előre a cselekmény, miféle drámai fokozás (teleológia) ﬁgyelhető meg benne.
3. mennyire hatásos a csúcspontként értett végleges döntéshelyzet.
ezeknek az elemi szempontoknak az alapján ítélhető meg, hogy mennyire lesz
majd a próbafolyamat során teherbíró a (mindig előzetes) rendezői értelmezés.
Székely az egyoldalas történet konzisztenciáját „igazságkereső logikának” nevezi. A plasztikus ﬁgurák útja a kezdeti, nyugalmi állapotból a drámai döntéshelyzetig vezet. A döntés súlyát, tétjét, igazságát a végigjárt út konzisztenciája hozza
létre.

AMPLITÚDÓK
A Székely-féle elemzések állandó fogása, hogy egy mű legjelentősebb alap-antagonizmusát nem két vagy több szereplő közé helyezi, hanem egy(vagykét)kitüntetettfőszereplőn„belülre”. így a ﬁgurák belső feszültségei és ellentmondásai kerülnek az elemzés középpontjába. A főszereplőkbelsőellentmondásainakkiélezése,
minélteljesebbfelmutatásaadrámatulajdonképpenitörténése. A ﬁgurák között létrejövő konﬂiktusos szembenállások lehetőségét már a konﬂiktusok létrejötte előtt
is, belső kétségek és dilemmák formájában, magukban hordozzák; a cselekmény
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ezek kibontásaként értendő. Két ﬁgura csak akkor állítható szembe, ha a konﬂiktusuk már mindkettejükben elő van készítve. S ﬁgura is csak abból a karakterből
lesz, akiben ugrásra kész ellentmondások, szakadáslehetőségek, kétségek és dilemmák lappanganak.
minél szélsőségesebb lelkiállapotban, minél ellentmondásosabb szándékokkal és
célokkal felszerelkezve találkoznak egymással a szereplők egy-egy jelenetben, annál szélsőségesebb konﬂiktusokat és kibéküléseket, harmóniát és diszharmóniát lehet a viszonyukban megjeleníteni. A történet akkor teherbíró, ha a viszonyok a lehető legnagyobb ellentmondások között mozognak. ez szavatolja, hogy a drámai
hős a saját életére vonatkozó végletes kérdésekkel szembesüljön. A történetben a
drámai hős bőrére megy ki a játék. A problémáival való dramatikus szembesülés az
életét alapjaiban rengeti meg. minél alapvetőbb kérdésfelvetésekre kényszeríti a történet a szereplőket, annál nagyobb a történet tétje. elő kell készíteni a ﬁgurákat az
egymással való találkozásra. Rá kell mutatni, mitől különleges, mitől emlékezetes,
mitől sorsfordító, hogy ők ketten éppen ekkor találkoznak. megfelelés, harmónia
vagy nyugalmi állapot két ﬁgura között csakis annak érdekében jöhet létre, hogy
aztán a szétszakadásuk még nagyobb erejű legyen: a megbékélés csak egy újabb,
még elsöprőbb erejű összecsapást készít elő.
Szemben a DonJuannal, ahol a dráma lényege a Don Juan–parancsnok–elviraháromszögre redukálható, vagy a Boldogtalanokkal, ahol a ﬁgurák mindegyikének
hálózatszerűen felrajzolható, világosan kifejtett konﬂiktusai vannak többekkel, az
Ivanov szerkezete kizárólagacímszereplőkörül cirkulál. Az ő körülírására, plasztikussá tételére fókuszál Csehov. Szása, lebegyev, lvov, Anna nem létezik Ivanov vonzáskörén kívül. Jól mutatja ezt a harmadik felvonás páros jelenet-sorozata, amelyben Csehov már-már tanulmányszerű következetességgel írja körül a „kalló dó
értelmiségi” fogalmát, s minden részletre, élete minden szférájára kiterjedő portrét rajzol Ivanovról.
A harmadik felvonás páros jelenet-sorozata: variációk az Ivanov-problémára. A hozzá látogató ﬁgurák egy-egy lehetséges megoldást ajánlanak Ivanovnak. Az alkoholista lebegyev – aki a közös múltra és Ivanov tartozására hivatkozva fejt ki hatást
– a barátságát és a lányát ajánlgatja: segítségnyújtás. lvov a morálra, a személyes
meggyőződésre hivatkozik: számon kér. Borkin már nem érvel, hanem demonstrálja: ha minden változatlan marad, nemsokára átveszi az uralmat a birtok felett: provokál. Szása újrakezdést, az egész élet felforgatását hozza: egy ajánlatot. Anna a kötelességhez való visszatérést, a közösen berendezett életet kéri számon: vádol. Az
emelkedő tétek egyre drasztikusabb menekülési útvonalat rajzolnak elő, Ivanovnak
egyre nagyobb elhatározottságra lenne szüksége. miközben az ereje, a türelme és
a magabiztossága egyre fogy. Szorul a hurok. A páros jelenetek minden megoldási
variációját már többször végiggondolta. De csak most szembesül azzal, hogy egyik
szökésvonalat sem képes birtokba venni. A jelenetsort záró crescendo – a házaspár
melodramatikus, a megcsalásból és a féltékenységből induló veszekedése, amely a
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férﬁ embertelen fenyegetésével zárul – Ivanov reakciója a tehetetlenségével való
szembesülésre.8
Az Ivanov-karakter szerepívét a lehető legkonkrétabb módon, a mellékﬁgurák javaslattételeire hagyatkozva lehet kialakítani. Csehov a páros jelenetek sorozataként
kiteríti, ezáltal ábrázolhatóvá teszi Ivanov összes belső dilemmáját. ha az értelmező kellő ﬁgyelmességgel differenciálja Ivanov a különböző javaslattételekre adott
reakcióit, vegytiszta pontossággal megalkothatja a főszereplő ﬁguráját.
A páros jelenetek sorozata programszerűen tanulmányozhatóvá teszi azt a kérdezéstechnikát, amit a Székely-féle értelmezést végző rendezőnek egy-egy darab
mindenegyesﬁgurája kapcsán hasonló céltudatossággal kell elvégeznie. mik a belső dilemmái? mi aggasztja (szakmailag, magánéletileg, a múltját, a jövőjét tekintve)? mit gyűlöl, mire vágyik, mi a célja, mitől fél, mit tart önmagáról? nem minden
szöveg teszi lehetővé, hogy az értelmező konkrét jeleneteken keresztül olvasson ki
egy-egy ﬁgurát. A kívánt plaszticitás létrehozása más eszközökkel, nagyobb értelmezői találékonysággal is elvégezhető: például ﬁktív – a darabban meg nem írt –
jeleneteket gondolhatunk ki, mintegy kikísérletezhetjük, hogy két-három ﬁgura milyen konﬂiktust produkálna, ha bizonyos körülmények között találkozna.
Az egyoldalas történetnek rá kell mutatnia az alapvető belső dilemmákra és a
történet azon pontjaira, ahol ezek felfakadhatnak – ez az első kritérium. A második, hogy ezek a szélsőségek konzisztens történetívet rajzoljanak ki.

FIGURATÍV KONZISZTENCIA
Az egyoldalas történet mint értelmezési technika a szöveg narratív kohézióját a karakterek személyes történetén keresztül teremti meg. ezt az elemzéstípust nevezem ﬁguratívnak. A technika lényege, hogy a drámai szöveg hangkavalkádját egyegy karakterhez viszonyítva, a karaktereknek lineárissá rendezett, sorsként értett
történetén keresztül tisztázza le. nem magát a történetet elemezzük. A történet
mindig valaki(k)nek a története. Azegyoldalasszintézisazelőadásjátékterétalkotjameg,ezajátéktérazonbanmindigvalakiknekajátéktere;abennelétező,detőle
elválóﬁgurákalkotják. máshogy fogalmazva: ﬁgura és játéktér elválasztható egymástól, de magát a játékteret éppen a darabban előforduló ﬁgurák viszonyainak és
tetteinek, akcióinak és dikcióinak logikusan felépített, útvonalszerű hálózata adja
8

IvAnov Sára, hallgass, tűnj innen, különben olyat mondok, amit magam is megbánok… hallgass, te zsidó!
AnnA nem hallgatok. Túl sokáig hallgattam ahhoz, hogy…
IvAnov Az istenért…
AnnA eredj, ámítsd a lebegyev-lányt.
IvAnov nemsokára meg fogsz halni. mondta az orvos.
AnnA mikor mondta ezt?
Szünet.
IvAnov Bűnös vagyok! Istenem, milyen bűnös vagyok!
(ElbertJánosfordítása,átírva)
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meg. ha az elemzésben kulcsfontosságúnak tekintjük, mondjuk, az 1860-as években végrehajtott orosz agrárreformot és jobbágyfelszabadítást, úgy ez a történelmi tény is a játéktér részét alkotja majd, de csak azáltal, hogy valamely ﬁgura konkrét viszonyban van a történeti eseménnyel: reﬂektál rá, gondolkodik róla, mert az
esemény befolyásolja. Absztrakt módon, a ﬁguráktól elválasztva semmiféle külső
történés nem alkotja a játéktér részét.
Tehát az antagonizmusokon keresztül megragadott vezérkarakterek és a hozzájuk viszonyított, általuk helyiértékre szert tevő mellékszereplők sorsa adja meg a
játéktér következetességét (konzisztenciáját). ennek része a köztük lévő kapcsolati háló, s mindaz, amit valaha tettek, tenni szándékoztak, éppen most tesznek, egyszer majd tenni fognak vagy tenni vágynak egymással. Az egyes mellékszereplők –
lvov, lebegyev, Szása, Sabelszkij, Borkin – funkciója, hogy az Ivanovban rejlő antagonizmusokat minél inkább kiélezzék. A sorssá tett eseménysor a szándékok és tettek logikus egymásra következését, narratív kohézióját feltételezi. A Székely-féle
elemzés logikussá teszi az irracionálist, motivációkkal, a körülmények és a történések pontos elemzésével indokolja, hogy egy-egy ﬁgura miért éppen azt az – esetlegességektől és véletlenektől szabdalt – utat járja be, amit. (ezt az utat tekintem
majd a színész által végrehajtandó gyakorlatsornak.)
Az egyoldalas elemzés hivatott megteremteni a jelenetek egymásra következésének sorsszerű teleológiáját. A történet előrehaladását az igazságkereső logika biztosítja. ez teleologikus fokozásként értendő. Csehov Ivanovja éppen azért alkalmas
ennek a technikának a megismertetésére, mert – különösen az érett Csehov-drámákhoz képest – egyetlen főszereplő alapproblémáját teszi meg a szöveg témájává. A dráma felépítése szinte túlzott mértani szabályossággal halad az elkerülhetetlen – éppen ezért nem különösebben meghökkentő – végkifejlet felé. Fokozásos
teleológiája példaszerűen kiolvashatóvá teszi a kifejlést, a drámai fokozás mikéntjét – s a tanulmányoknak ebben a szakaszában éppen ez a cél.
A fokozást több dimenzióban kell kiolvasni a szövegből. Fokozás működik egyegy jelenetben, az egyes felvonásokban, végül a dráma négy felvonáson keresztül
végigvonuló történetében. A fokozások eltérő intenzitásúak. Az Ivanov csúcspontja a harmadik felvonás zárójelenete. maga a harmadik felvonás, Gogol Revizorát idéző technikájával, hasonló dramaturgiájú páros jelenetek egymásra fűzött sorozata,
ahol az egymásra következés mennyiségi fokozást jelent: az Ivanovot meglátogató
mellékszereplők egyre végletesebb választások elé állítják a főszereplőt. A jelenetek elősegítik Ivanov megtörését, a zárójelenet robbanását. emellett, egy másik szinten, azt a célt szolgálják, hogy Ivanov végiggondolja, milyen lehetőségek állnak előtte – a felvonás felfogható kihangosított, azaz dramatizált belső elmélkedésként,
amely az Annával való páros jelenetben („hallgass, te zsidó!”, „meg fogsz halni.”)
kulminál. ehhez képest a negyedik felvonás csöndes levezetés.
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DÖNTÉSKÉNYSZER
A történetszintézis célja, hogy felfedezze azokat a szembenállásokat, amelyek a szereplőket minél nagyobb számban sodorják elkerülhetetlen, elodázhatatlan döntéshelyzetbe. ezek válnak majd az előadás csúcspontjaivá – ahogy a ﬁguratív konzisztencia értelmében a történet mindig valaki(k)nek a története, úgy a csúcspont is
valaki(k) életének a kulminációs- vagy fordulópontja.
A székelyi értelmezéstechnika azokat a ﬁgurákat tekinti drámai hősöknek, akiknek szabadságukban áll a saját sorsukról való döntés. A tulajdonképpeni tragédia
az, ha döntési lehetőségükkel nem képesek élni, azaz kudarcot vallanak (Ivanov öngyilkossága, húber és Róza halogatott döntései, Don Juan elviselhetetlen döntéskényszere mind elbukás). Ezek a ﬁgurák elég teherbírók ahhoz, hogy a mellékszereplők funkcióját önmagukhoz viszonyítva kijelöljék, s létrehozzák az elemzés
ﬁguratív – lineáris, ok-okozati következetességgel megalkotott sorsokként megvalósuló – konzisztenciáját.
Az antagonizmusokat az egész drámán végigvezetett, a történések során egyre
nagyobb mértékben felhalmozott problémák erősítik, de evidens, hogy egy-egy ﬁgura személyiségrajzához, a karakterét illető alapproblémákhoz adarabtörténetéhezképestkülsőeseményeketisszámbakellvenni. ezek megkonstruálása az elemzés lényeges lépése. A drámai akcióknak, a viszonyok és szándékok váltakozásának
a konzisztenciája nem megteremthető akkor, ha a drámában utalásszerűen megjelenő külső (a drámában nem megmutatott, mert már korábban lezajlott, a színen
kívül lezajló, netán ﬁktív) események pontos végbemenését, s ennek a végbemenésnek a szereplőkkel való viszonyát nem tisztázza az elemző. A külső eseményekre elsősorban a drámán hagyott jelekből kell következtetnie az elemzőnek, de elképzelhető olyan elemzés is, amely egy alapállapotot külső eseményből eredeztet.
mivel az egyoldalas történet drasztikus sűrítés, a történet kezdete és befejezése
különös érvénnyel esik latba. világos, hogy amennyiben a külső történéseket is számba vesszük, a drámák többsége nem az első megszólalással kezdődik, hanem egy
már előzetesen értett statusquóból, a karakterek által ismert szituációból indul ki.
ennek az állapotnak a miértjeiről a majdani előadás nézői természetesen csak az
előadás kibomlása során értesülnek, az elemzőnek azonban már a színészekkel való munka előtt tudatában kell lennie annak, hogy miféle statusquóból indul el a tulajdonképpeni cselekmény.
A kezdetet illetően Székely egyik megvilágító erejű példája a Háromnővérből való: miért vágynak ennyire moszkvába, ha sosem indulnak el, miért nem indulnak
el, ha ennyire vágynak oda? Székely elemzésében Csehov drámájának története azzal kezdődik, hogy a három nővér szülei más-más városban (a mama moszkvában,
prozorov ezredes vidéken) vannak eltemetve. S éppen a rajongva tisztelt prozorov
van itt eltemetve, ahonnét a lányok elvágyódnak. ez nem magyarázza meg végérvényesen, miért nem tudnak elindulni moszkvába, de konkrét jelentőséggel tölti
meg az alapproblémát.
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A történet kezdetének kijelölése kétségkívül önkényes gesztus a rendező részéről, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne megítélhető, melyik hozzátoldás termékeny és melyik fölösleges. egy-egy külső eseménynek érdemes igazodnia a darabban megjelenő értelmetlenségekhez, törésekhez, vagyis az irracionális, a darab
cselekményén belüli megmagyarázhatatlan szakadásokhoz. ezért kulcsfontosságú
a szorosolvasás szerepe az egyoldalas történet létrehozásakor. Az elemzőnek azokat a többnyire rejtett érthetetlenségeket, nem magától értetődő mozzanatokat
kell megtalálnia, amelyekből felépíthető a dráma ﬁguráinak ellentmondásos természete. (például miért házasodott össze Ivanov zsidó lánnyal? miért viseli el lvov jelenlétét, mi lvov funkciója a házban? mennyit tud Anna Ivanov és Szása kapcsolatáról? hogyan jut el Ivanov néhány hét alatt oda, hogy feleségül vegye az addig
komolyan vehetetlen kamaszlányként kezelt Szását?) A szintézis nem harmóniateremtést irányoz elő, hanem azoknak a részleteknek a feltárását, amiket a mindennapi élet többnyire elleplez. A privát titkok szélsőséges helyzetben törnek elő. A szoros olvasás a hasadások felfedezésének a művészete: azoknak a mozzanatoknak a
kikutatása, amelyekben a szereplők szavai és tettei, szándékai és vágyai, manifeszt
és latens elképzelései elcsúsznak egymástól.9 Az értelmezés célja az események egymásra következésének logikussá tétele – ám ennek a logikának csak utólag, az események lezajlását követően szabad transzparenssé válnia. máskülönben az a veszély
fenyeget, hogy az eseménytörténet kiszámítható tanmesévé egyszerűsödik.
A szoros olvasás nemcsak a szöveget, hanem a megszólalások közti csöndet is
olvassa. Két egymásra következő megszólalás viszonyát vizsgálja, s annak a lehetőségét, hogy a kettő egymásra következését hogyan tudná kitágítani, tartalommal
megtölteni a két megszólalás közti csöndet, azaz miként tudná megtörni az állításválasz egymásra következésének simulékony logikáját. A történet azon mozzanatait keressük, amelyekben még minden egészen másként is alakulhatott volna. Azokat a pillanatokat, akár két megszólalás vagy akció közötti hallgatásokat, amikor a
tulajdonképpeni döntés végbemegy: amit követően egy-egy ﬁgura elhatározza magát, és ezzel – mint utólag nyilvánvaló lesz – eldönti a saját és a többiek sorsát. Azaz
azokat a pillanatokat, amikor a riposzt nem a dialógus logikájából születik, hanem
egy törésből, az egyik szereplő által meghozott döntésből: amikor a dialógot ugyan
9

Székely a törés mibenlétét megvilágító epikus analógiája Camus Pestiséből: „Ezaváros,melynek
nincsfestőisége,nincsnövényzeteésnincslelke,végülismegnyugtatónaklátszik:elalszunkbenne.Tegyükhozzá,azigazságkedvéért,hogyamaganemébenpáratlantájbaolvadtbele,csupasz
fennsíkkellősközepén,ragyogódombokgyűrűjében,pompásrajzúöbölmellettépült.Csupánazt
sajnálhatjuk,hogyhátat fordít ennek az öbölnek, s így nem látni a tengert,akiatengerhezmegy,
kikellmennieavárosból.” (Camus: Apestis. In AlbertCamusregényei. Győry János fordítása, Budapest, európa Könyvkiadó, 1970. 133. Kiemelés tőlem – SB) A szöveg a tengernek hátat fordító város metaforájába sűríti orán nyugtalanító különösségét, irracionális egyediségét, epikai
plasztikusságát. A motívum – noha első olvasásra talán fel sem tűnik, hiszen nem hivalkodó –
előre sejteti a tragikus kifejletet, s magában foglalja a város ﬁguráinak a normalitástól – alig tetten érhetően – eltérő különlegességét.
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indokolt volna folytatni, az egyik szereplő mégis kilép a logikájából, és ezzel valami olyat – többet, mást – mond, ami váratlan, ami más szintre helyezi és megújítja a párbeszédet. ennek evidens megvalósulása az Ivanov harmadik felvonásának
zárójelenetében elhangzó „hallgass, te zsidó!”
ezután nincs hová folytatni a darabot. Az egyik meghal, a másik megölte. egy
„igazságkereső logika” nem tud kigondolni további, Ivanovot mozgásban tartó antagonizmust. minden, ami ezután történik, utánjáték, lecsengés.

≠
Székely Gábor mindig rengeteg mappával érkezik – megsemmisítő pontossággal,
15:00-kor – a szövegelemző órákra. A mappákban az óra előtt leadott egyoldalas,
nyomtatott történetleírásaink találhatók. mellettük a korábbi verziók, rendszerezve, dátumozva. minden írásunk az olvashatatlanság határáig össze van ﬁrkálva Székely fekete tollával: alá- és áthúzások, jelek, vonalak. A fölfelé mutató nyíl: helyes;
a lefelé mutató nyíl: tévedés; a felkiáltójel: nagyonlényeges. A szöveg fölött, mellett,
alatt néhány szó arról, hogy milyen irányban lehetne továbbfejleszteni, mélyíteni,
bonyolítani az elemzést.
A mintegy ötven négyzetméteres osztálytermet próbateremként is használjuk.
A falak feketére vannak festve, a festés málladozik, a fal több helyen repedt. Az ablakokat fekete spaletták zárják el. A padlót fekete balettszőnyeg fedi. Koszos neonlámpák adnak bántó, rideg fényt. Az egyetem szegényes raktáraiból összekotort,
késő Kádár-kori vidéki színházakat idéző kellékek és díszletelemek – asztali lámpácskák, bőröndök, kilyuggatott, rojtos kanapék – veszik körül az osztály által a
szöveggyakorlat idejére elfoglalt három, hevenyészetten, a tér közepére négyszögben összetolt, linóleumzöld faasztalt. A padokból szövegpéldányok sarkai, mappák,
jelmezek lógnak ki. Székelyt a legkevésbé sem zavarja, hogy egy szemétdomb közepén kell órát tartania. Fekete vagy sötétkék zakóban, világos ingben ül az asztal
egyik oldalán. mi hatan a másik három oldalra zsúfolva, a káosszal ﬁnoman szembeszegezett, mindig egyforma ülésrendben. előtte jegyzetek és mappák; az aktuálisan elemzett szerző drámáinak összkiadása; az egykori rendezői példánya (ez is
szétﬁrkálva); néha az aznapi Népszabadság és MagyarNemzet (ha valamire fel akarja hívni a ﬁgyelmünket); egy üveg víz (kávé, tea, üdítő soha).
Csak a legritkább esetben – például a Füst milánt bevezető órán – tart előadást.
A néhány percnyi kollokviális beszélgetés után rögtön a szövegeinkre tér. A mappákban a mi írásaink mellett ott vannak az előző osztályok legjobban sikerült írásai is. mikorra totálisan reménytelennek tűnik, hogy bármelyikünk is megoldja az
egyoldalas leírást, ezekből – Schilling árpád, Bodó viktor, novák eszter és mások
egykori szövegeiből – olvas fel. Sosem mondja, kiéből, de kitaláljuk.
A felolvasott szövegeket a mi szövegeinkhez hasonlítjuk. néhány hónapnyi szöveggyakorlatozás után már tartunk ott, hogy képesek legyünk legalábbis ráérezni,
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mitől jobb egy-egy felolvasott szöveg a miéinknél. világos, miért nem minket állít
magunk elé példaként. A felolvasott szövegek ugyanis, a mieinkkel ellentétben, nem
akarnak mindent elmondani. elődeink bátrabban hagynak el történetszálakat. hallunk olyan Ivanov-elemzést, amelyben nem esik szó Borkinról, Sabelszkij grófról
vagy Koszihról; olyan Boldogtalanok-verziót, amely kizárólag húber és Róza kapcsolatára fókuszál, következetesen férﬁnak és nőnek nevezi őket, és nem szöszmötöl körülményeskedő mellékszálakkal, nem időzik el közhelyes részleteknél. ezeket
az olvasatokat vitatjuk ugyan, de érezzük róluk, hogy értelmezéseket hallunk, nem
cselekmény-összefoglalásokat.
Kezdünk ráébredni, hogy a terjedelmi korlát célja a szisztematikussűrítés, amely
által az értelmező – szinte monomániásan – egyetlen következetesen körülhatárolt
problémára szűkíti le a darabot. Sikerült esetben a probléma kirajzol egy olyan játékteret, melyben minden egyéb, akár meg sem említett mellékszál szinte önmagától kibomlik. nem elég szolgaian követni a darab cselekményét. hiábavaló olyan
történetírást megkísérelni, ami mindenkit kielégít, minden szálat ügyesen belefűz
az egy oldalba. A sűrítés nem azonos a „rövid verzióval” vagy az „összefoglalással”.
eleinte csak sematikus, általános cselekményt látunk. A karakterek nem plasztikus ﬁgurák, hanem puszta nevek. A mondataikhoz semmi közünk. Addig nézzük,
vizsgáljuk, formáljuk a darabot, amíg végre képesek leszünk létrehozni belőle egy
sajátos, ránk egyenként jellemző történetet. A gyakorlat akkor válik sikeressé, ha
már nem akárki Ivanovját akarjuk megírni, azaz nem egy konszenzuális cselekmény
lemásolására törekszünk, hanem egy vitatható, csak ránk jellemző, mégis konzekvens olvasat létrehozására.

A DON JUAN-GYAKORLATOK
AZ ÉRTELMEZÉS ALANYISÁGA ÉS A KORTÁRSIASÍTÁS
A szoros olvasást előirányzó gyakorlatok felszabadítják az elemzőt a szerzői szándéknak való megfelelés kényszere alól. éppannyira nem Csehov szándékainak rekonstrukciója a cél, ahogy nem is konszenzuális, mindannyiunk által akceptálható olvasatot kell kialakítanunk. ez azonban nem jelenti azt, hogy az értelmező bármilyen
jelentést beleolvashat a szövegbe. hogy miként és mennyiben irányoz elő kívánatos
értelmezéseket egy-egy szöveg, bonyolult kérdés. A Székely által összeválogatott kánon drámái változatos szövegszervező, cselekményvezető, ﬁgurateremtő eljárásokkal operálnak. ezek megkülönböztethetők az általuk megkívánt értelmezői közreműködés intenzitásának változékonysága alapján is. Az Ivanov esetében Csehov a harmadik
felvonás páros jelenet-szériájával jelentősen megkönnyíti a címszereplőben rejlő dilemmák és belső konﬂiktusok kiolvasását – ezzel szemben, például, az erősebben sematizáló molière DonJuanjának kezdetben (látszólag) derűs címszereplője, netán
Donna elvira vagy Don Carlos esetében a ﬁgura plaszticitásáért szavatoló antagonizmusokat jóval nehezebb feltárni, egyszerűen azért, mert általánosabb konﬂiktusokban felmutatott, kevéssé egyénített karaktereket mozgat. A Boldogtalanok pedig,
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ezekkel szemben, már-már hermetikusan zárt nyelvet beszélő, rejtett és rejtőzködő,
önmagukból keveset megmutató ﬁgurák konﬂiktusaiból épül; Füst milán darabjában
éppen az egyénítés, a realista sémák szövegszerű elkerülése provokálja az értelmezőt
az intenzív beavatkozásra. és ez csak három alaptípus: középen a parexcellence dramatikus-realista Csehov, egyik oldalán a predramatikus-klasszicista molière-rel, másik oldalán a néhol már-már posztdramatikus-hiperrealista Füsttel.
hans-Thies lehmann a Posztdramatikusszínházban kedvtelve idézi heiner müller azon megállapítását, miszerint „egy színházi szöveg csak abban az esetben lehet jó, ha az akkor létező színházban egyáltalán nem lehet megcsinálni”.10 olyan
posztdramatikus művekre utal – például heiner müller, Rainald Goetz, elfriede Jelinek, peter handke (a magyar olvasó hozzáteheti: nádas péter, esterházy péter, márton lászló vagy Garaczi lászló) drámáira –, melyek megalkotottsága célzatosan
szembemegy a színházcsinálók bevett értelmezői eljárásaival. ezeknek a szövegeknek a célja, hogy aláássák a bevett értelmezői sémákat – a ﬁgurativitást, a történet
egyirányú teleológiát, a lineárisan végigvezethető sorsok létrehozását. lehmannnak kétségkívül igaza van abban, hogy bennük „számos lehetséges használati módra kínálkozó jelentés- és hangzásterek elrendezésére kerül sor, melyeket már nem
lehet minden további nélkül egyetlen szervezőerőnek vagy szervezetnek tulajdonítani, legyenek azok egyének vagy kollektívák [azaz nem ﬁguratívak]”.11
A lélektani kisrealizmus kifejlesztése a modern európai, hagyományosan polgári tematikát választó, realista szövegeknek – elsősorban a századforduló körüli oroszoknak (Gogol, Gorkij, osztrovszkij, Csehov), Ibsennek, Strindbergnek, o’neillnek
–, valamint az európai színházi kultúra univerzális kánonalkotóinak (Goldoni, molière, Shakespeare, Schiller) az elemzésével kapcsolódott össze. (A magyar színház
fáradhatatlanul tesz róla, hogy ez a merev hagyomány meghaladhatatlan maradjon.) A Székely-féle elemzéstechnika is ezeken a szövegeken – s a magyar hagyományból, többek között, Szép ernő, molnár Ferenc, Füst milán, örkény István, újabban Székely Csaba drámáin – érvényesíthető a legkisebb erőbefektetéssel. Ami
azonban nem jelenti azt, hogy a fentebb már körvonalazott szöveggyakorlatok teljes mértékben elvetendők, ha olyan szövegeket elemzünk, melyek kódolása nem
dramatikus (a lehmanni értelemben)!
evidens, hogy a predramatikus szövegek éppúgy megfelelnek a heiner müller-i
imperatívusznak, mint Goetz, Jelinek, esterházy darabjai, hiszen egy olyan színházi olvasásmódnak ágyaztak meg, mely éppen most nem létezik. ezek a szövegek –
legyen Szophoklész, euripidész vagy egy ritkán játszott Shakespeare, netán lessing,
Goethe, Kleist, Büchner, vörösmarty, hölderlin vagy Füst milán szövege – éppúgy
megkívánják az intenzív értelmezői beavatkozást, mint egy kortárs, az ecoi értelemben „nyitott” szöveg.
10

11

hans-Thies lehmann: Posztdramatikusszínház. Ford. Berecz zsuzsa, Kricsfalusi Beatrix, Schein
Gábor. Budapest, Balassi Kiadó, 2009. 52.
Uo. 28.
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BELSÔVÉ TETT HALÁL – A DON JUAN ELEMZÉSE
Székely Gábor számtalanszor hangsúlyozta, hogy a rendező olyan darabbal kezdeményezzen párbeszédet, amelyhez köze van. A szöveggel való párbeszédkészség
nem előfeltétele a darabbal való foglalkozásnak, hanem éppen e foglalkozás révén
jön létre. hiszen egy-egy darab érvényes értelmezése nem a darabban őrzött egykori világ rekonstrukcióját, hanem a darab és a ma közösségének megteremtését
irányozza elő. Kortársunkká kell tennünk a szöveget. A rendező elsődleges feladata, hogy megtalálja az előítéleteiből, érdeklődéséből és mániáiból, érzékenységéből,
személyes ízléséből összeálló értelmezői nyelve és a darab világa, előítéletei, kódolása közötti találkozási pontokat.
minden értelmezés önismereti tréning. A rendező személyiségétől függ, milyen darabot választ és hogy a darabban milyen problémákra rezonál érzékenyen. A rendezőnek
– a szöveg megszólaltatójának – feladata, hogy az értelmezés során olyan kérdéseket
tegyen föl a szövegnek, amelyek őt magát személyesen foglalkoztatják, deamelyekre
adarabtólvárválaszt. Az alanyiságot nem szégyellni, hanem tudatosan vállalni kell.
hans-Georg Gadamer szép megfogalmazásával élve tényleges értelmezői feladat
akkor akad, amikor „akadályba ütközik és csődöt mond a naiv megértés”.12 egy olyan
darab esetében, amely nem előlegezi meg magától értetődően a konzisztens játékteret és az annak megfelelő ﬁgurákat, a szöveggyakorlat abból áll, hogy az értelmező megtalálja a naiv megértés csődjét okozó akadályok artikulálására alkalmas kérdéseket – azazhogy rákérdezzen: miért nem értem? hogyan tehetném érthetővé?

A Parancsnok figurájának kiiktatása
Az értelmező, ha molière DonJuanját tragédiaként akarja értelmezni, különleges
nehézség előtt áll. A kedélyes úr-szolga viszonyt a szöveg a barátságot, bajtársiasságot, egymásra utaltságot megképző dimenzióinak felerősítésével könnyen maivá
lehet transzponálni.13 ám a Don Juan–Sganarelle ellentétpár nem alkalmas arra,
hogy a darab lényegét alkotó, Don Juan plaszticitásáért szavatoló alapvető antagonizmust létrehozzuk belőle. Don Juan és Sganarelle vitatkozásai nem fajulhatnak
kiélezett döntéshelyzetté – a cselekmény ilyesmire nem teremt lehetőséget. Ami
persze nem jelenti azt, hogy Don Juan és Sganarelle ﬁgurája ne nyerne értékes arcvonásokat kettejük vitáiból. ezek a vonások adják meg az alapkaraktert, vagyis a ﬁgurák nyersanyagát: megszokott, nyugalmi állapotukat.
Az egész darabot átszövik a megkettőződések. maga a történet egy visszatéréssel kezdődik. Don Juan a második felvonás elején két parasztlányt csábít. elvirával,
12
13

hans Georg Gadamer: Igazságésmódszer. Ford. Bonyhai Gábor. Budapest, Gondolat, 1984. 271.
Székely megoldása, mint előadásából ismeretes, hogy Sganarelle-t idősebb színészre osztja, mint
Don Juant. Fordított esetben Sganarelle sematikus kispolgárisága és konformizmusa dominálna az érveléseiben. A kordifferencia által viszont Sganarelle javára megteremtődik a tapasztaltságon megalapozott bölcsesség dimenziója, ami ellensúlyozni képes Don Juan bravúrosabb érveléstechnikáját. A szereposztás is értelmezés.
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a kőszoborral, még Don Carlosszal is kétszer kell találkoznia. A komikus jelenetet
tragikus követi, a kettő folyamatosan váltogatja egymást, de ezek a jelenetek – a
komikus és a tragikus hős folyamatos egymás mellett tartása miatt – nem két különböző szálon, egymással váltakozva futnak (mint például a szimmetrikus szerkezetű Amphitryonban), hanem egyszerre vannak jelen. Don Juan és Sganarelle a felvilágosodás korszakának központi problémájával – léteznek-e természetfölötti
hatalmak? – kapcsolatos két, egyként alapvető viszonyulásmódot testesíti meg: a kispolgári, számító hitet és az arisztokratikus, önhitt tudást.
molière ezeken a megkettőződéseken keresztül ábrázolja a darab témáját alkotó, a felvilágosodást a babonákkal szembeállító teoretikus vitát. ezek – egészen a
negyedik felvonás legvégéig – kevéssé válnak tulajdonképpeni antagonizmusokká.
A szövegben nem sors-dilemmák ütköznek a szembeállítások által, hanem vélemények. A vitatkozásban nem Don Juan vagy Sganarelle bőrére megy ki a játék. Biztosak az igazukban; harmonikus, szilárd, de nem ellentmondásos, azaz – drámai értelemben – nem plasztikus ﬁgurák.
A cselekmény arra irányul, hogy Don Juant kimozdítsa a meggyőződéséből, kibillentse Sganarelle-lel való megszokott, mindkettőjük identitását rögzítő szembenállásából, megbontsa Don Juan tömbszerűségét. ha erre az értelmezés nem képes –
azaz ha nem tud Don Juan ﬁgurájába egy külső, tényleges döntéshelyzetet teremtő
konﬂiktus révén belső törést vinni –, Don Juan bukása illusztráció marad.
Az értelmezés alapvető kérdése, hogy vajon melyik ﬁgura alkalmas ennek a belső
törésnek a kiprovokálására.
A szöveg első olvasásra a parancsnok–Don Juan ellentétpárt sugallja. Azonban a
mai (színházi) előítéleteink a megszemélyesített-allegorikus hatalommal való konﬂiktust nem tudják ténylegesként elfogadni: ha a dráma cselekményét nem a szereplők döntései, választásai, szándékainak kereszteződései alakítják, hanem külső hatalmak, akkor aﬁgurákplaszticitásáhozésalétrehozandójátéktéregyénítéséhez
elengedhetetlenantagonizmusoknemállíthatókfel. Az Ivanov kapcsán már tárgyalt
döntéskényszer ugyanis előfeltételezi, hogy a ﬁgurák szabadok és cselekvőképesek.
egyenrangú ellenfelek küzdenek, s aki vereséget szenved, nem istennel, hanem a
másikkal vagy önmagával szemben marad alul.
A döntés csak akkor tulajdonképpeni, ha a kimenetele esetleges. márpedig a címszereplő és a parancsnok szembeállítása első olvasásra durván egyenlőtlen viszonyként áll az értelmező előtt. A parancsnok karaktere nem ﬁgura abban az értelemben,
ahogy a Székely-féle értelmezés a ﬁgurákat elgondolja: nincsenek ellentmondásos
vágyai, álmai, szándékai, motivációi. Az aszimmetrikus szembeállítás, azaz a nem
egyenlő felek küzdelme csak komikusoppozíció lehet.
Don Juannak látszólag nincs is egyéb viszonya a bosszút állni érkező parancsnokkal, mint hogy nem hisz benne – ahogy nem hisz az egyszarvúban, az örök szerelemben vagy Jézus Krisztusban sem. ebben az értelemben a parancsnok megjelenése és hatalma pusztán Don Juan észjárásának a cáfolata: tőle független csoda. ám
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mindaddig, amíg a parancsnok karakterét a Sganarelle-lel folytatott teoretikus vitának a perdöntő érveként értjük, a cselekmény szempontjából megrekedünk egy
sematikus, tézisszerű olvasatnál, komikus kimenetellel (a nagyszájú, hitetlen hősre
váratlanul lesújt a villám). Don Juannak személyes köze kell hogy legyen a parancsnokhoz.
ezért a DonJuan kortársiasításának első lépése a parancsnok allegorikus jellegének kiiktatása. Anélkül, hogy felsértenénk a történet szövetét, a következőképp tehetjük ezt meg. Az értelmezés leglényegesebb beavatkozása a címszereplő haláltól
való szorongásának a darab kezdetére helyezése. A DonJuan cselekménye Don Juan
haláltudatának megjelenésével kezdődik akkor, amikor elviránál, hajnalban felriadva úgy dönt, visszaszökik a városba, ahol egy évvel azelőtt gyilkolt, mert megérzi,
hogy már nincs sok ideje hátra és nem akar egy nőnél, egy akárkinél meghalni. nem
véletlenül érkezik a történet helyszínére, nem véletlenül viszi a lába a temetőbe.
A halálfélelem hajtja. A végére akar járni a halált övező nagy titoknak. Szembe akar
nézni a halállal. Dacosan, de nem naiv-tudatlanul. Győzni akar. De a parancsnok harmadik felvonás végi bólintása félreérthetetlenül jelzi számára, ezúttal nem győzhet.
Don Juan karakterének plaszticitását ez a nagyon konkrét, minden eszmefuttatását, a világgal (Sganarelle-lel) való vitatkozását átható szorongás adja meg. ennek
a dimenziónak a hozzáadásával válik Don Juan is bizonytalanságoktól és kétségektől, elemi igenektől és nemektől szabdalt ﬁgurává. A Székely-kánon kiemelt drámai
hősei – Ivanov, Don Juan, Alceste, húber vilmos – mind elsőrangú szorongók. látszólagos amoralitásuk a nagy melankolikusokat idézi: mivel egyfelől kudarcos életükre, másfelől a halálra vannak ﬁxálva, képtelenek önmagukra nézve érvényesnek
tekinteni, értékkel ruházni fel a bevett (kis)polgári világrendet, etikettet, etikát. Deviánsok, s mint ilyenek érdekesek. (Ivanov elemzésekor egyikünk felvetette, hogy
„lehetne nagy dohányos”. Székely vigyorogva rázta a fejét: „nem, nem. Ivanov nem
iszik. Ivanov nem eszik. Ivanov nem dohányzik. Ivanovnemélvez. mert az nem érdekes.” lefokozza a karaktert, ha el tudja terelni a gondolatait dohányzással vagy
zabálással – azaz, ha tud könnyíteni.)
A mindannyiukban rejlő ellentmondások a haláltól való szorongásból fakadnak.
A halállal mindannyian mint etikai problémával viaskodnak. életvitelük, kapcsolataik, a világban való közlekedésük egy-egy megoldási kísérlet az elemi kérdésre: hogyan rendezzem be az életem, ha halandó vagyok? mi a feladatom a világban? hogyan élvezhetek, ho gyan érezhetem ma gam otthonosan itt, ha mindez csak
átmeneti? hogyan viseljem el a mellőzöttséget, ha az életem közben elpereg?
A halál mint a legelemibb antagonizmus Ivanov ﬁgurájának esetében csak burkoltan, a harmadik felvonásban elősorolt részproblémák szériájában jelenik meg,
hol úgy, mint a meggyőződés hiánya, hol úgy, mint az új szerelem ígérete, hol pedig úgy, mint a haldokló feleség melletti kitartás imperatívusza. Don Juan ﬁgurája
– a darab allegorikus, kevésbé egyénített története révén – közvetlenül szembesül
a halandóság problémájával.
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A halálra a Székely-féle színházeszményben különleges ábrázolási tilalom vonatkozik. A halál a színházban ﬁkció. (Akárcsak a szeretkezés.) A DonJuanban minden
ekörül az elemi ﬁkció körül cirkulál. A halál nem mutatható meg közvetlenül; nem
imitálható, nem szelídíthető a színpadra. egy allegorikus ﬁgura jelmezében való
megjelenítése a halált világbeli jelenséggé fokozná le. ha a parancsnok kívülről hozza el Don Juan halálát, elvész a halál imaginárius volta, ami elvonná a tőle való szorongás lényegét adó transzcendens (a világon túlmutató) dimenziót.
molière drámája akkor válik megszólaltathatóvá, ha a parancsnok karakterét mint
a szorongásra okot adó halálosbetegséget értelmezzük. méghozzá mint olyan betegséget, amelynek a főhős tudatában van, de amelyről szándékosan nem hajlandó
tudomást venni, amelynek ellenébenjátszik. ez az ellenében-játszás sajátos, a halál
közvetett ábrázolását lehetővé tevő antagonizmust hoz létre: Don Juan önmagával
áll szemben (nem a parancsnokkal), saját, uralhatatlan, elhasznált testével küzd
(nem pedig egy kőszoborral). így ruházódik fel jelentőséggel minden bohóckodása: a teoretikus vita a bőrére megy. Don Juan – Ivanovval ellentétben – iszik (de undorodik még a szagától is), eszik (pedig szorít a gyomra), csábít (de nem élvez). Tragikus mivoltát az adja, hogy olyan életvitelt kell folytatnia, amelyre a teste már nem
alkalmas. míg Ivanov a kiüresedett, elunt életéből akarna elmenekülni, ő a halódó
testéből. Alapvető dilemmája ennek a menekülésnek az elvállalására vonatkozik: képes-e megtagadni azt az életvitelt, amely ugyan don juanságának lényegét adja, de
amelyre teste már nem alkalmas.

Elvira figurájának megteremtése
A döntéskényszer folyamatszerű-fokozásos dramatizálásának kulcsmozzanata, hogy
a darab cselekményét egy bináris, vagy-vagy-szerű logikáig, egy válaszútig vezesse
el. (ezt a funkciót az Ivanovban a harmadik felvonás zárójelenete tölti be.) Az elemzésben ennek az útnak a konzisztenciáját kell megteremteni.
A kezdeti statusquo még számtalan lehetőséget előirányoz. Don Juan elhagyta
elvirát és visszatér a városba. elvira ekkor még csak egy az ezeregy nő közül; nem
különleges, semmi sem emeli ki az arctalan tömegből. Az úr cselekedetei – a csábítási kísérletek, a darab elejének komikus jelenetei –, a szolga sopánkodásai a páros
mindennapi, megszokott állapotát mutatják. A történet azonban már jóval a darab
kezdete előtt elkezdődött, noha Sganarelle mégnemtudróla: Don Juan elviránál
felriadva a kisvárosba – a gyilkosság színhelyére – való visszatérés mellett döntött,
mert sejti, hogy halálos beteg. hogy betegsége milyen lefolyású, évekig tart-e, hetekig vagy napokig, eldönthetetlen, és nagyon is múlik a darab cselekményén. A tulajdonképpeni fordulat – a harmadik felvonás végén megmozduló szobor – révén
Don Juan bizonyságot szerez a sejtéséről. A darab kezdetén meglévő lehetőség-sokaság drasztikusan redukálódik. ez az esemény segíti elő, hogy az addig komikus
típusszereplőként – elhagyott, nevetségesen értetlen és ragaszkodó nőként – megjelenített elvira személyiségre tegyen szert.
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A vagy-vagy-logika elvirán keresztül lép életbe. A parancsnokkal szemben Don
Juan tehetetlen. Tulajdonképpeni döntéshelyzetbe csak az immár személyiségre,
önállóságra, ellentmondásokra szert tevő nővel szemben kerülhet. minden döntés
(legalább)kétszuverénemberszembenállásátfeltételezi. Akcióként, itt-és-most történő, valakiből valaki által kikényszerített elhatározásként kell hogy végbemenjen.
(másképp nem is lehetne színpadon megmutatni.) elvira negyedik felvonásbeli,
a parancsnok érkezését közvetlenül megelőző látogatásakor Don Juan sorsa még
alakulhatna másként; vállalhatná, hogy elvira ápolja, ami talán többletheteket, akár
hónapokat, éveket adna neki. ehhez le kellene mondania a don juanságról. Amit voltaképpen meg is tesz:
DonnA elvIRA Kimondhatatlanul szerettem önt. önért feledkeztem meg a kötelességemről, önért tettem mindent. Az egyetlen kárpótlás, amit
kérek, hogy változtassa meg az életét, és ne rohanjon a biztos pusztulásba. mentse meg magát, könyörgöm. ha nem önmaga miatt,
hát énmiattam. Don Juan, még egyszer, sírva kérem. ha nem indítják meg annak a nőnek a könnyei, akit valaha szeretett, akkor kérem bárminek a nevében, amihez még ragaszkodni képes.
SGAnARelle (Félre,DonJuantnézve) ez nem ember.
DonnA elvIRA nem folytatom, megyek. ennyi volt, amit el kellett mondanom
önnek.
Don JUAn
Asszonyom, nagyon késő van. Kérem, maradjon itt. mindent meg
fogunk tenni a kényelméért.
DonnA elvIRA nem, Don Juan, ne marasztaljon tovább.
Don JUAn
Asszonyom, higgye el, örömömre szolgálna, ha itt maradna.
DonnA elvIRA mondom, hogy nem. ne fecséreljük az időt fölösleges beszéddel.
hadd menjek végre, ne is próbáljon elkísérni… (El.)
Don JUAn
Furcsa, de valahogy megint étvágyam támadt rá. élvezem ezt a bizarr újdonságot…
SGAnARelle vagyis a szavai semmilyen hatást nem tettek önre.
Don JUAn
A vacsorámat.14
érdemes megﬁgyelni, hogy elvira dramatizálását miként végzi el molière/petri: „ne
fecséreljük az időt”, „ne marasztaljon”, „ne kísérjen el” – parancsolja már azelőtt,
hogy a férﬁ egyáltalán magyarázkodni, marasztalni, elkísérést emlegetni kezdett
volna. ezek többsége természetesen lehet nem-verbális, a sorok között történő akció is. A lényeg, hogy a jelenetet elvira dominálja. A férﬁ semmiféle hatást nem tud
kifejteni a nőre; mintha a személlyé válása elnyomná, elhomályosítani Don Juan don
juanságát. A férﬁ elszemélytelenedik.
14

petri György fordítása.
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miért megy el elvira? A naiv értelmezés szerint a nő visszaváltozott elérhetetlen,
éteri apácává: kizárólag azért jött, hogy ﬁgyelmeztesse Don Juant. ez az allegorikusillusztratív olvasat. ez nem teremt döntéshelyzetet: szembeállításuk ugyanolyan
teoretikus, absztrakt vitává fokozódik le, mint a parancsnok–Don Juan ellentét volt
a haláltudat közbeiktatása – a parancsnok allegorikus ﬁgurájának eliminálása – előtt.
egy másik lehetséges értelmezés szerint abban reménykedett, hogy Don Juan térdre
borul, bűnbocsánatot kér, helyben megkeresztelkedik, végrehajt egy hiteles fordulatot, ám, minthogy ez nem következett be (Don Juan hallgatása ezt sugallja), a nő úgy
érzi, csakis úgy tud érvényt szerezni a szavainak (és elkerülni a még na gyobb
megaláztatást), ha hűvösen távozik. ez az értelmezés izgalmasabb, mint az előző, de
– mivel Don Juant passzívan tartja – még mindig nem alkalmas arra, hogy antagonizmust produkáljon, s hogy ezzel tulajdonképpeni döntéskényszerbe hozza Don Juant.
A harmadik értelmezési lehetőség szerint a halálra való várakozásban felőrlődött
Don Juant elvira szavai megérintik; meglátja benne a potenciális-egyenrangú társat, egy új, másmilyen élet lehetőségét stb. hallgat, de térdre borul. Sganarelle szavai
nem mondanak ellent ennek az értelmezésnek, hiszen ő az „ez nem ember!”-felkiáltást követően néma marad. A férﬁ ezúttal nem könnyít ki megalázkodó-komikus ígérgetéssel, hanem cselekszik. ezt az olvasatot támasztják alá elvira az elhangzó
szavaknál jóval nagyobb nyomatékú tiltakozásai. A nő mégis elmegy. miért nem maradnak együtt, miért nem jön létre harmónia?
elképzelhető egy olyan értelmezés, amely szerint a két ﬁgura elcsúszása, az antagonizmus fenntartása úgy megy végbe, hogy megfordul a kettejük közti, addig
fennálló hierarchia: Don Juan lesz az alárendelt, a megalázkodó, elvira lesz Don Juan.
elvira elismétli Don Juan gesztusát: otthagyja a férﬁt, ahogy a férﬁ – pár nappal korábban – őt. Don Juan a távozást követően igyekszik visszanyerni don juanságát;
könnyeden, jópofán summázza a történéseket. vagyis a szavai semmilyen hatást
nem tettek önre, mondja Sganarelle, elemzésünk szerint ironikusan. S az egész éjjel összeszorult gyomorral várakozó szorongó lakonikusan a vacsoráját kéri. mint
aki kizárólag erre a vereségre – nem pedig a ráadásként érkező parancsnokra – várt.
Amikor Don Juan – feltehetőleg az „ez nem ember!” felkiáltás után – úgy dönt,
hogy enged elvira iránti vonzalmának, rá kell döbbennie, hogy elhibázta az életét.
S azáltal, hogy a nő átveszi a szerepét és faképnél hagyja, már a kőszobor megérkezése előtt világos lesz a számára, hogy napokon belül meg fog halni; nincs menekvés, nincs miért élnie.
A dráma ötödik, lázálomszerű felvonása már semmit sem ad hozzá az előző, duplázásokból felépített cselekménysorhoz, elnyújtott istenítélet. ekkorra már minden
eldőlt; túl komédián és tragédián, bekövetkezik az elkerülhetetlen, logikus következmény (ahogy Ivanov Szásával való házassága is csak utójáték).
A döntéshelyzet paradoxona, hogy a döntés pillanatában mármindenelőreelvan
döntve. Amennyiben az elemzés pontos, azaz tényleges konzisztenciát sikerült kialakítani a döntés vagy-vagy helyzetének felállítását előkészítő eseménysorozatban,
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a döntés olyan logikus következmény lesz, amelyben a döntést meghozó ﬁgura önmagát – korábbi tettei sorsszerű láncolatát – érti meg: a lehetőség-sokaság redukciójának, a vagy-vagy helyzet felállásának és éppen-így állásának miértjét. A döntés:
kikényszerített önismeret.

Szöveggyakorlat és kánonalakítás
egy szöveg értelmező életre keltése már azelőtt megkezdődik, hogy az olvasópróbán a színészek elé kerülne, és mindaddig nem fejeződik be, amíg a szöveg nem találkozik a közönséggel. Az alanyiság és a személyes kérdezés elemzés során való
hangsúlyozásának nem az a célja, hogy a szövegre ráerőszakoljuk a magunk elgondolásait. Az a feladatunk, hogy képessé tegyük a szöveget az aktuális kérdéseink
megválaszolására. A szöveghez való hűség gyakran hangoztatott, vulgáris imperatívusza valójában nem a szöveghez, hanem aszövegrerárakódotthagyományosértelmezésekhez való hűséget írja elő az értelmezők számára. egy újszerű, érvényes
olvasat anélkül lehet hű a szöveghez, hogy megelégedne a már bevett hagyományos színházi olvasatokkal. Sőt, egy önmagát komolyan vevő értelmező éppen egy
eredeti olvasat megteremtését célozza. hiszi, hogy valami újat tud elmondani a szöveggel és a szövegről.
A vulgáris színházértés számára a leginkább traumatikus értelmezések azok,
amelyek felmondják a széles körben osztott előítéleteket olyan, a nemzeti vagy színházi emlékezet számára kulcsdarabok kapcsán, mint a Bánkbán,Azembertragédiája, az Úrimuri vagy a Jánosvitéz. e darabok rögzült értelmezéseinek mindig jelentős politikai tartalmuk van, hiszen elválaszthatatlanul kapcsolódnak a nemzeti
emlékezethez, a nemzetközösség identitásához stb. nem kétséges azonban, hogy
– akárcsak a rendező által végzett értelmezés esetében – a befogadó oldaláról is
csak akkor valósul meg megvilágító erejű belátás – azaz: tulajdonképpeni esztétikai tapasztalat –, ha olyasmivel szembesítik, amit még nem ismer. S az sem kétséges, hogy a megértés színházának érvényesítése ilyen előadások létrehozását készíti elő, nem pedig a meglévő-hagyományos értelmezések újramondását, illusztrációját.
más szövegek nem annyira a politikai, hanem a színházművészeti hagyományban
betöltött helyük miatt rendelkeznek „rögzült” jelentéssel/jelentőséggel. mára Székely jó néhány előadása is ilyen: egy-egy új Boldogtalanok- vagy Macskajáték-előadás
szükségképp Székely értelmezésével száll vitába.
A drámai hagyomány kijátszatlan rétegeinek megmozgatása – egy-egy sikerült
kortársiasítás – a színházrendező kánonalakítási jogának a gyakorlása. Az új formák
teremtése mindig a meglévő formák közé íródik be, azokkal szemben végrehajtott
tettként – törésként – vagy azokból felismert lehetőségként – organikusan. Székely
pályáján mindkettőre található példa: Füst milánnak a kánonba való beemeléséhez
bizonyos szempontból át kellett formálni a színészi testről és a színészi munkáról
(indulatról, a játék intenzitásáról, a belső monológ szerepéről) vallott színházi előfeltevéseket. Füst drámája különleges, egyszerre ﬁzikai és mentális koncentrációt
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igényel – ezek megteremtéséhez nem voltak meg a rendezők eszközei. nem a színészek kondíciója vagy szellemi képességei nem bírták el a Boldogtalanok intenzitását, hanem a rendezők nem voltak birtokában azoknak az értelmezői eszközöknek, amelyek elősegítették volna az indulatok tagolását, a ﬁgurák és problémáik
világos artikulálását. Füst, a fentebbi heiner müller-idézet szellemében, olyan drámát írt, amit az 1920-as évek színházában még nem lehetett megcsinálni. A lélektani realizmus létrejötte nem függetleníthető az olyan darabokkal való foglalkozástól, mint a Boldogtalanok vagy a Macskajáték. ezek a szövegek szinte kiprovokálták
az ezeken az oldalakon körvonalazott, szisztematikus értelmezéstechnikát.
Füst (vagy örkény) drámái törések voltak a magyar kánonban. A rajtuk kikísérletezett szöveggyakorlatok megnyitották az utat számos, már kanonizált, hagyományosan rögzült értelmekkel terhelt drámák újraolvasásához, felfrissítéséhez –
azaz a kánon organikus változásához. ez Székely pályáján talán legerőteljesebben
a molière-(újra)értelmezésekben történt meg: a Füst- és örkény-drámákon kikísérletezett értelmezői fogásoknak a Mizantrópon és a DonJuanon való alkalmazása
forradalmasította ezeknek a klasszikusoknak a játszási hagyományát.
Külföldi alkotók újrafelfedezése, kanonikus pozícióik újradeﬁniálása általában
egy-egy új fordítás létrejöttét is megkívánja. Az értelmezésre kisebb hangsúlyt fektető színházak számára kevésbé fontos a friss, kortársi szövegminőség – sőt, gyakran éppen az adja ezeknek az előadásoknak a zamatát, hogy muzeális, csengő-bongó szövegmonstrumokat deklamálnak a színészek. nem véletlen, hogy ezek a
színházak önmagukat a megőrzés és a hűség intézményeinek tekintik. Székelynél
azért van szükség az új fordításokra, hogy az „eredeti” – angol, német, francia, cseh,
orosz stb. – szöveg minél „igazibb”, „hűségesebb” tolmácsolásban hangozzék el a
színpadon, hanem azért, mert feltételezi: a kortárs fordítás az értelmezés számára
tágasabb mozgásteret biztosít azáltal, hogy nem gátolja a szöveg olvasását és mondását archaizáló vagy „túlbeszélt”, a dikció fennköltségét az akció rovására megteremtő kifejezésekkel, mondatfutamokkal.

≠
Székely Gábor leírhatatlan csalódással vette tudomásul, hogy az osztályunkban senki sem beszél oroszul vagy valamelyik szláv nyelven, franciául is csak kevesen és
gyengén, németül pedig csak egyikünk. Sürgette, hogy minél hamarabb keressünk
dramaturgokat magunk mellé, akik beszélik ezeknek a nyelveknek valamelyikét.
Bármilyen nem magyar színdarabbal foglalkoztunk is, magától értetődőnek tekintette, hogy a kurrens magyar változat mellett nézzük az eredetit (és az összes meglévő magyar példányt), s nem győzte felhívni ﬁgyelmünket arra, miféle tévedésben
tartották „szegény Illyés Gyula vásári komédiás molière-fordításai”. Rendkívüli érdeklődéssel jegyzetelte magának, ha a legapróbb eltérésre is felhívtuk a ﬁgyelmét;
egy-egy aktívabb ige, határozottabb szándékot eláruló mondat, egy érthetőbb (gaz56
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dagabb konnotációjú vagy a szereplőről árulkodóbb) hasonlat vagy metafora hatalmas jelentőségre tett szert.
A szoros olvasás gyakorlatai szerint a legapróbb nyomot sem szabad lebecsülni;
bármi értékes lehet, ami elősegíti az antagonizmusok felfedezését, bármi, ami árnyalja egy-egy esemény okait, egy-egy szándék születését, a cselekmény lefolyását.
A szöveg éppúgy folyamatos alakulásban van a vele való foglalkozás megkezdésétől fogva, mint az értelmezés. A szöveg nyersanyag. ha a dráma értelmének teljesebb megnyilatkozásához arra van szükség, hogy bizonyos ismétlések kimaradjanak, hogy egy-egy megszólalás kurtább legyen, egy-egy jelző határozottabb, akkor
be kell avatkozni. A rendezői példány az olvasópróba előtti elkészítése ennek csak
az első lépése. A dramaturggal és a fordítóval való akkurátus, mondatról mondatra
haladó munka előzetesen megtisztítja a szöveget a sallangoktól, s csak olyan mondatokat hagy benne a szövegkönyvben, melyeknek pontos funkciójuk van.
A szövegkönyv végleges formáját a színészekkel való munkával nyeri el. Ahogy
az értelmezés konzisztenciája, úgy a szövegkönyv is csak provizórikus. Székely sokat
emlegetett imperatívusza, hogy a színész csakis olyan mondatot mondjon el, amit
a ﬁgura el akar mondani. Az értelmezés nélküli, üres mondat színházi értelemben
értéktelen. A színház szuverenitása múlik azon, hogy a mondatok ne önértékük
miatt – archaikus szépségük, muzeális-irodalomtörténeti jelentőségük – hangozzanak el. Felesleges az a mondat, amit a – szövegből az előadás számára létrehozott
– történet „igazságkereső logikája” nem kényszerít ki a szövegmondóból. A rendezői értelmezés és a színészi megértés teremtik meg a mondatok relevanciáját.
minden elemzett drámával explicit szövegmunkát kellett végeznünk. Az Ivanov
és a Boldogtalanok esetében csak egy-egy jelenet szövegét kellett a magunk képére
formálnunk. Később Székely egész szövegkönyveket várt el. Utóbbi nem csak a
mennyiséget tekintve különbözik az előbbi feladattól. meglehet, hogy egy-egy mondattól túlbeszéltnek tűnik a jelenet, mert a mondat semmiféle aktivitást nem irányoz elő, s nem tartalmaz új információt sem, mégis meg kell tartani, mert néhány
tucat oldallal később az éppen abban a mondatban felvázolt motívum – egy hasonlat vagy metafora – visszatér. ha ilyen mondatot húzunk, lehet, hogy a jelenet ritmusán nyerünk, de a dráma mélyebb kohézióját – amely a bonyolultságnak, a szervezettségnek, végeredményben: a jelentésteremtésnek talán még jelentősebb
dimenziója – felsértjük.
Székely Gábor a példányt el(ő)készítő gyakorlatai elsősorban egy olyan szöveg
létrehozására irányulnak, amely az aktívvagyaktívvátehetőmondatok lehetséges
maximumát tartalmazza. Az aktív mondat olyan kijelentés, amellyel a ﬁgurának
konkrét, a dialógus kimenetelét befolyásoló – hangvételét vagy témáját módosító
– szándéka van. Aktív mondat lehet reakció is – ahogy Ivanov parexcellence aktív
mondata, a „hallgass, te zsidó!” is riposzt. minél inkább eltér a beszélgetés addigi
logikájától egy-egy mondat, minél meglepetésszerűbb, kiszámíthatatlanabb, minél
nagyobb hatást tesz a másik beszélőre – szerencsés esetben még a mondatot ki57
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mondó ﬁgurára is (mint Ivanovra saját zsidózása) –, annál sikerültebb. egy-egy mondatot aktívvá tehet egy, a beszélgetésbe bevezetett vadonatúj információ, de elképzelhető olyan aktív mondat is, amely (a szó hagyományos értelmében) semmiféle
információt nem hordoz, pusztán szándékot, elemi akaratot jelöl. A lezsidózás nem
információ, hanem performatív értéke miatt aktív (a cselekmény elején többször is
szóba kerül Anna származása). Ivanov a mondat kimondásával olyan emberként
mutatkozik meg, amilyennek Anna még sohasem látta. Jelzi a mondattal, hogy a
kettejük kapcsolata visszavonhatatlanul megváltozott. A lezsidózással Ivanov felmondja kettejük szövetségét.

≠
Amikor bejáratosak lettünk a lakására, kiderült, hogy Székely az összes általa elemzett darabhoz őrületes mennyiségű és mélységű háttértanulmányt halmozott fel.
maga a tény nem lepett meg bennünket, de a háttéranyag-felhalmozás szisztematikusságától elállt a lélegzetünk. mintha a drámák értelmezéséhez a teljes nyugati
műveltséget mozgósítani kellene. mintha a szövegekben megjelenő összes információhordozó – egy különös tájszólásra utaló jelző, misztikus altatódal, instrukcióban említett ruhadarab vagy enteriőrleírás (egy gesztenyefa asztal, minuciózusan
díszített klasszicista budoár, egyedien csipkézett függöny) – csakis azáltal volna
megszólaltatható vagy azáltal tehetne szert jelentésre, hogy az értelmező felkutatja az eredetét, betájolja, elhelyezi a több ezer éves európai hagyományban. A drámák nem szakíthatók ki a múltból, a történelemből, a kultúrából. Könyvtárának és
képzőművészeti albumgyűjteményének elképzelhető egy olyan ábrája, amely csomópontoknak a Boldogtalanokat, a Macskajátékot, a Catullust, a DonJuant és a többi drámát – Székely észjárásának pilléreit – tekinti, s minden egyebet – a Francis
Bacon-albumtól Bulgakov regényeiig, a barokk hautecouture-t bemutató válogatástól plutarkhoszig, az itáliai városépítészettől a provanszál líráig – ezek köré csoportosítva, hálózatszerűen rendez el. ez a különlegesen rendszerezett műveltségeszmény az elemzéseken keresztül van kialakítva, személyessé szűrve – és használatban
tartva. ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy-egy dráma körültapogatását nem az irodalomelmélet vagy irodalomtörténet eszközeivel, hanem az európai kánon legnagyobb mestereivel való párbeszéddel, az európai kultúra csúcsteljesítményein csiszolt szenzibilitással tartja végrehajthatónak.
A háttértanulmányok szerepének megértéséhez tudni kell, hogy Székely szerint
rendezőknek egy évadban legfeljebb két előadást érdemes rendezniük. (három, pláne négy előadás Székely szerint „habzsolás”.) nem csak azért, mert elképzelhetetlennek tartja, hogy bárki mentálisan vagy ﬁzikailag képes legyen néhány hónapon
belül három-négy próbafolyamat teljes erőbedobással való végigcsinálására. nem is
csak azért, mert az alanyi kérdezés megkívánja, hogy a rendező önmagával és a világgal kapcsolatban új meg új kardinális kérdéseket és valódi mániákat kristályosít58
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son ki, amelyeket, ha sikerült egy előadással valóban kimeríteni, ténylegesen végiggondolni, akkor abban a gondolatkörben – legalábbis egy ideig – egyszerűen nem
merül fel több lényegbevágó kérdés. De azért sem érdemes három, pláne négy
előadást rendezni, mert Székely szerint egy évad egyszerűen nem szolgáltat elég
időt arra, hogy valaki ennyi szöveggel és szerzővel elmélyülten tudjon foglalkozni.
egy drámának a feltérképezése olyan találkozás lehetősége, ami abban a néhány hónapban a rendező egész életére kiterjed. A drámában kikristályosított gondolat
mind teljesebb megfogalmazása, a részletek felfedezése és aprólékos összeállítása
a dráma világához tartozó horizontálisinformációkat (a szöveg információhordozóinak részletes feltérképezése, a mára elhalványult hagyományrétegek visszabontása), valamint a dráma színházi hatástörténetéhez tartozó vertikálisinformációkat
(kik játszották, hányszor és hol; mit jelent a magyar színháztörténetben, mi a szimbolikus jelentősége) egyaránt megkívánja. Csak ezek ismeretében lehetséges valóban
végiggondolni, hogy egyáltalán milyen kérdésekkel közelíthető meg az a szöveg.15
ennek értelmében minden, ami a dráma megértését elősegíti, minden, ami a
dráma köré még több megközelítésmódot, irányt, problémalehetőséget rajzol fel,
minden, ami komplexebbé teszi a szöveget – legyen az életrajzi tény, egy életmű
másik, az elemzett szöveghez lazán kapcsolódó darabja (akár csak egy verssor) vagy
a dráma sajátos színházi története (hol, kik játszották, milyen értelmezésben, milyen sikerrel) –, értékes. A színházrendező nem a kulturális vagy a színházi hagyománytól elzártan, azaz nemszolipszisztikusan dolgozik. egyaránt része az európai
és magyar hagyományközösségnek. ebben a hagyományközösségben rendezők, drámaírók, színészek, fordítók és díszlettervezők együtt munkálkodnak azon, hogy
egy-egy gondolatot – férﬁ és nő elemi viszonyát, az embergyűlöletet, az istenkísértést, a halálfélelmet, a száműzetést, a hatalomért való harcot, a világ megjobbításába vetett hitet és így tovább – minél teljesebben, minél kimerítőbben, drámaiabban, átélhetőbben fo galmazzanak meg. ha a rendező egy ilyen, tá gan értett
hagyományközösségnek a tagja, evidens számára, hogy egy-egy értelmezés létrehozásakor ugyanazondolgozik,demásképp, mint Sztanyiszlavszkij és Csehov, Füst
milán és Bulgakov, örkény István és major Tamás. ha a megértés színházának van
etikája, akkor talán a másikra való nyitottságban és a nyitottság fenntartásában, a
hagyomány tudomásulvételében és állandó vitapartnerként való elfogadásában –
olykor szelíd gúnnyal, máskor szótlan elismeréssel –, azaz az elszigetelt, magányos,
szolipszisztikus munkába feledkezés elkerülése érdekében tett lépések sorozataként lehetne megragadni, amely a színházra mint az igazság- és a tudás közös keresésének az intézményére tekint.

15

mindennek páratlanul gazdag leírását adja Duró Győző a Bulgakov Menekülés című drámájának
előkészítő folyamatát összefoglaló írásában: „ezek az emberek álmaimban születtek…”. Bulgakov Menekülésének ﬁlológiai problémái. Színház, 1985. február. 29–35.
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A BOLDOGTALANOK-GYAKORLATOK
Amikor az első szemeszter harmadik hónapjának elején a Boldogtalanokkal kezdünk foglalkozni, Székely a szokásos mappák mellett egy új, az előzőeknél lényegesen tömöttebb mappát is magával hozott. Benne anyagok Füst milánról, fénymásolatok a Füst-naplóból, az eredeti újságcikk, amelyből a szerző saját bevallása szerint
a darabot írta, Füst egyik regénye, talán az Advent, fotók a húszas évek Budapestjéről, lakásokról, ruhákról, néhány Füst milán-vers és -levél, az 1982-es előadás (Katona) tömött műsorfüzete, látványrajzok. Szétosztotta. néztük. Székely Füst milánról mesélt.
éreztük, hogy a Boldogtalanokat kontextualizáló anekdoták, naplórészletek, fotók valamilyen bonyolult, számunkra ismeretlen szempontból a szövegértelmezéshez kapcsolódnak, de egyelőre csak találgattuk, mik lehetnek ezek a szempontok.
A gyakorlat új.
A kéthónapnyi Ivanov-gyakorlatozás során némi jártasságra tettünk szert az egyoldalas történetírások terén. néhányunknak – e sorok írójának nem – sikerült elfogadhatóan elkészítenie a maga egy oldalát. Közben megrendezendő jeleneteket választottunk az Ivanov harmadik felvonásából. Az Ivanov végigkísérte az első
szemesztert: a Boldogtalanokkal való foglalkozás első hónapjának a végén, december elején elkezdtük próbálni a kiválasztott jeleneteket.
A Boldogtalanok elemzése során hamar világossá vált, hogy ugyanazok az értelmezői fogások még két, időben és stílusban egymáshoz meglehetősen közel álló
szöveg esetében sem érvényesíthetők. A Boldogtalanok elemzése borzasztóan nehéz volt, sokkal nehezebb, mint az Ivanové, annak ellenére, hogy az utóbbi elemzésének megkezdésekor még azzal sem voltunk tisztában, hogy miféle lépéseket kellene megtennünk a siker érdekében. ennek oka elsősorban a két szöveg
megalkotottságának különbözőségében van, a karakterek ugyanis Füst esetében
komplexebben, szerteágazóbb antagonizmusokból vannak megépítve.
Az előző gyakorlatsorral ellentétben Székely kezdetben ki sem adta feladatként,
hogy történetet írjunk a Boldogtalanokból. Fontosnak tartotta, hogy előbb felfedezzük a szöveg összetevőit: rálássunk a bonyolult rétegzettségre. egyáltalán, legyen
időnk felfedezni a szövegbe rejtett titkokat. minél több titkot tudtunk titokként
megfogalmazni – tehát még nem felfedve mindazt, amit az egyes szereplők elrejtenek vagy elhazudnak egymás elől (legyen az szándék, szimpátia vagy ellenszenv, netán múltbeli esemény) –, annál világosabbá vált, miből fakad a zavarunk. A Boldogtalanoknak még látszólag sincs eredeti,egészlegeséslineáristörténete. Füst titkolózó
karakterei csak nyomokat bocsátanak az értelmező rendelkezésére. minél több nyomot fedezünk fel, annál gazdagabb lesz az elemzésünk. hogy melyik nyom pontosan minek – milyen történetnek, milyen hazugságnak vagy érzelemnek – anyoma,
az értelmező munkájától függ. Azaz attól, hogy mit – milyen eseménysort – tud
egy-egy nyom mögé építeni.
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A KANTINOSNÉ TÖRTÉNETE
Az első feladat: írjuk meg húber és a kantinosné viszonyának a történetét. A kantinosnét húberné említi Rózának a darab nyitójelenetében: arra céloz, hogy húber
katonakorában – a darab cselekménye előtt egy bő évtizeddel – teherbe ejtette az
illetőt, majd durván elvágta a viszonyt, aminek következtében a kantinosné öngyilkos lett. Rózát sokkolja, hogy – ezek szerint – húber kezéhez vér tapad. A kantinosné „az első”. hiába vallatja húbert az első felvonásbeli hatalmas duettükben,
a férﬁ hárítja a kérdéseket:
RÓzA
húBeR
RÓzA
húBeR
RÓzA
húBeR
RÓzA
húBeR

miattad öngyilkos lett egy lány.
(Ránéz,bosszankodva) már fecsegett?
(Ingerülten) Igaz vagy nem igaz?
nem tudom. (Szünet.)
nem bírom. Te nem vagy ember.
hát akkor…
menjek el?
én nem tudom.

A kantinosnét ezután kizárólag húberné nevezi meg közvetlenül. noha ki lehet következtetni vilmos szavaiból, hogy bizonyára rá gondol, elképzelhető olyan elemzés is, amely eliminálja a kantinosnét, húberné fantáziaszüleményének bélyegezve.
(Sem Róza, sem vilmos nem nevezi meg, úgyhogy elképzelhető valamilyen félreértés is kettejük között. ennek ellenére érdemes ragaszkodni a kantinosnéhez mint
nyomhoz, mert húber utalásai csak rajta keresztül konkretizálhatóak. nehezen elképzelhető – noha nem kizárható –, hogy lenne még egy nő, aki húber miatt lett
öngyilkos. De, minthogy erről a nőről semmit nem tudunk, egy ilyen elemzés – referencia híján – absztraktabb volna, mint a kantinosnéhez ragaszkodó.)
A kantinosné következő említésére a harmadik felvonásig kell várni. ez a párbeszéd azt követően zajlik le Beck doktor és húber között, hogy a már húberéknél
élő vilma elkíséri a húber által durván megalázott, Beck által szimuláláson kapott,
összetört húbernét (akit legközelebb a felvonás végén, sikeres öngyilkossági kísérlete végrehajtásakor látunk viszont):
húBeR (Fáradtan) így van ez, barátom.
[A lebukás után hisztérikus rohamot kapó – szimuláló? – húbernére érti.]
BeCK nem hittem volna.
húBeR és ez még nem minden.
BeCK hogyan?
húBeR van még valami, amit nem tudsz. velem ne kezdj. (Mélyetsóhajt)
BeCK Azért dolgozhatsz…
húBeR nem dolgozom.
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BeCK

húBeR
BeCK
húBeR
BeCK

húBeR

BeCK
húBeR

Szóval nem vállalod…
[Beck a darab elején lapalapítási tervvel kereste meg a nyomdászként dolgozó, de egykor bölcsészkarrierről álmodó, valaha könyvmoly húbert.]
Itt megállapodtam. nem akarok mást.
[A lapalapítás kitörési lehetőséget jelentett volna.]
miért nem nősülsz meg?
(Fáradtanmosolyog) már akartam egyszer.
Anyád már elbeszélte…
[Beck és húberné a második felvonásban együtt távoztak. ez az „elbeszélés” feltehetőleg ekkor, a színen kívül történt.]
már elbeszélte? Utánam jött és barátságba keveredett a házmesterrel.
[Azaz Sirmával. Róza – állítása szerint – hónapokon keresztül volt Sirma
szeretője, hogy a lakdíjhátrálék ellenére Sirma ne lakoltassa ki Rózát és húbert. Sirma a nő érveléseiben egyszerre vád, önsajnálat és fenyegetés. ezért
arra, hogy húberné „barátságba keveredett” Sirmával, húber nemcsak azért
érzékeny, mert anyja fel akarja térképezni az élete minden szegletét (vizslat, kutat az életemben…), de azért is, mert Sirma személyében az ellenséggel cimborál.]
Túl tragikusan fogod fel.
(Fáradtan) nem erőlködöm már… Sohasem volt szerencsém.

A kantinosné-történet nyomainak elemzése előtt térjünk vissza a Boldogtalanok
elejéhez. Füst már az indítással is egy különlegesen zavaros statusquót, áttekinthetetlen viszonyokat és ellentmondásos ﬁgurákat állít az elemző elé: kibeszéletlen,
a múltból örökölt kétségeket és szorongásokat, elhallgatott titkokat stb. éppen ezért
a történet tulajdonképpeni kezdete kijelölhetetlen: máshol indul húber, máshol Róza, megint máshol húberné, Sirma vagy vilma számára. Az Ivanovval vagy a Don
Juannal szemben a Boldogtalanokról nem adható zárt, totalizáló olvasat. A ﬁgurák
majd mindegyikének privát antagonizmusai vannak. ezek nem egyetlen vezéralak
köré rendeződnek centrálisan, hanem zavaros hálózatként állnak előttünk. Az ellentétek nagy része már a cselekmény kezdetekor is tart valahol. A ﬁgurák helyzetükről és a többiek szándékairól különböző tudással, eltérő információkkal vagy tévinformációkkal rendelkeznek: húber nem tudhatja, mi történt Sirma és Róza között
a múltban, ahogy azt sem, hogy vilma és Róza között milyen viszony van; Rózának
fogalma sincs, milyen volt húber viszonya anyjával és a családjával, vagy kicsoda
Beck és Rózsi (utóbbit – húber húgát – vilmos egy újabb szeretőjének nézi); vilma
és Sirma csak annyit tud húber és Róza viszonyáról, amennyit egyikük-másikuk
elárult nekik stb. A ﬁgurák között sorozatosan elcsúszó, a másik tettei és szándékai után tapogatózó, azokat találgató antagonizmusok jönnek létre.
A ﬁgurák megteremtése csak mélyen a dráma cselekménye elé visszanyúlva végezhető el: húber esetében a gyerekkori traumákig, az anyjához való gyűlölködő,
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szégyenteli ragaszkodásig és az anyja önzése felett érzett neheztelésig; Róza esetében legalábbis a húberrel való három évvel korábbi megismerkedésig (bár a nemesváraljai Gyarmaky vezetéknév – ha igaz – komoly, a húberékéhez mérhető deklasszálódást sejtet). vilma, húberné, pláne Sirma vagy Beck esetében a cselekmény
szempontjából sokkal kevesebb történetnyomot találunk – az ő múltjuk inkább Róza vagy húber viszonyában releváns.
A múltba gabalyodás elkerülése végett érdemes a történetet a cselekmény kezdetén indítani. A Boldogtalanok húberné megérkezésével veszi kezdetét. Az asszony
indukátorként működik: Rózával való nyitójelenetük bravúros nyom-sokszorozás.
Számos húberről szóló anekdota-kezdeményt ültet, mintegy mellékesen, Róza fülébe. A nyitójelenet különlegességét az adja, hogy az értelmező éppolyan keveset
tud a nyomok eredetéről, hitelességéről vagy jelentéséről, mint Róza (akit az öregasszony nagyon raﬁnáltan igyekszik manipulálni ezekkel a nyomokkal). húberné
látogatása indukálja egyfelől Róza elhatározását, nevezetesen vilma beköltöztetését, másfelől húber – Róza elől is elzárt – múltjának felszakadását (Róza hathatós
közreműködésével, a nő sorozatos – ezt megelőzően példátlan – faggatózásával
[mondd, milyen ember volt az apád?, voltál te büntetve? stb.]).
A kantinosné-történet kezdetben csak egy az anekdoták, a lehetséges nyomok
közül. Rózát a vele való szembesülés ráébreszti, hogy tulajdonképpen semmit sem
tud húber múltjáról. egyáltalán milyen ember vagy te?, kérdezi újra meg újra. húber
természetesen nagyon jól tudja, miféle események estek meg vele (noha lehetséges
olyan értelmezés is, ami elhiszi, hogy vilmos tájékozatlan a kantinosné sorsát illetően), de életét éppen úgy rendezte be, hogy lehetőség szerint ezekre egyáltalán ne
kelljen gondolnia. A kantinosné-történet a Boldogtalanok „madeleine-süteménye”
(proust). neuralgikus, megnevezhetetlen, tiltott jelképpé teszi a róla való hallgatás.
Senki, még húber sem nevezi meg. minden érintett babonásan irtózik tőle. Kerülgetik.
De Beck és anyja előbukkanása a múltból, Róza ismételt faggatózásai, ez a valóban
robbanásig feszült helyzet rákényszeríti, hogy újra meg újra felidézze magában a
múltját. A Beckkel való párbeszédben semmi sem indokolja a kantinosné érintőleges megemlítését, hacsak az nem, hogy húber esze a napokban máson sem jár, mint
a jelen és a múlt analógiába állításán. (még ha ez csak a nyomokból következtethető is ki.) A jelenlegi robbanásközeli helyzet az akkori helyzetet idézi: innen a férﬁ
számtalan szövegkörnyezetben elismételt borúlátása: „Sohasem volt szerencsém.”
húber – a maga sajátos módján – kizárólag Beckkel őszinte. Őt nem akarja manipulálni. éppen emiatt a doktorral szemben legerősebb az önsajnálata és a keserűsége. páros jeleneteik kevésbé érdekfeszítők, mint a nőkkel vagy Sirmával folytatott háborúsdi. A nyomdász ugyanis élvezi az önsajnálatot, s meglehetősen hajlamos
a ressentiment-ra. éppen ezért tűnik kézenfekvőnek az elemzés, miszerint a kantinosné Beckkel való, meglehetősen burkolt felemlegetése, a jelennel való analógiába állítása azt jelzi, hogy húber számára az utóbbi napokban a szerencsétlenül járt
nő különleges jelentőségre tett szert.
63

A M ÁSODIK É L ETM Û

A kantinosné-történetet a róla értesülő Róza a cselekmény előrehaladtával fetisisztikus többletjelentőséggel ruházza fel. Az anekdota, valamint húberné és Jancsika (húber és Róza gyermeke) halála Róza (és húber) számára megelőlegezi a
dráma tragikus kimenetelét, vilma öngyilkosságát. A darab kivételes feszültsége abból fakad, hogy mindkét főszereplő szinte számít arra, hogy valami tragédia még
történni fog. Baljóslatúan várják a bekövetkeztét. A dráma utolsó harmadában már
ez a türelmetlen, a végkimenetelt illető várakozás – nem pedig egymással való szembenállásuk – az alapvető dilemma.
A darab a következő párbeszéddel zárul:
RÓzA
húBeR
RÓzA
húBeR

(Afüggönymögénéz) A vilma! vége van!
(Rögtönmegértiahelyzetet.KiegyenesedikésszembenézRózával.)
(Dermedtenálléserőlködvegondolkodik.Ügyetlenül) ez már a harmadik!
(Egyszékreroskad.Szánalommal) Szegényke!
[ezután még a berontó Sirmát is tájékoztatják, de ez a mi szempontunkból
mellékes.]

A kantinosné – az első áldozat – sorsa végzetszerűen íródik rá húberre. Róza számára a kantinosné öngyilkossága volt a férﬁ ősbűne. A nő ebbe a végzetszerűségbe kapaszkodik annak érdekében, hogy a helyzet eszkalálódásában való saját felelősségétől megszabaduljon. (A dráma történetéből kikövetkeztethető, hogy húber
és Róza – amennyiben nem ítélik mindkettőjüket börtönbüntetésre – együtt marad, és húber mint háromszoros gyilkos fog ezentúl a vitáikban feltűnni.) húberné
és vilma öngyilkossága ugyan bőségesen magyarázható húberen kívüli indokokkal
is (többek között Róza hathatós közreműködésével), mégis a férﬁ önsajnáltató hajlandósága arra, hogy a felelősséget az ellenséges világra hárítsa, arra enged következtetni, hogy vilma öngyilkossága számára is „a harmadik” lesz. eleve elrendelt
balszerencséjének bizonysága. újabb önfelmentő érv: nem érdemes semmibe sem
kezdenie, mert amihez csak hozzányúl, az menthetetlenül elpusztul.
A nyomok és előzmények – a cselekmény során feltáruló múlt – kizárólag a szereplők tudatában léteznek. ehhez a tudathoz az értelmező csak a tetteik és szavaik
értelmezése révén férhet hozzá. A múltba tartó nyomok felfejtése, követése, konkrét történettel való megtöltése éppolyan elengedhetetlen a Boldogtalanok ﬁguráinak plasztikus megalkotásához, mint az Ivanov-gyakorlatokban felismert elemi antagonizmusok kihasználása. A különbség az, hogy a Boldogtalanok antagonizmusai
sokkal inkább titkokra, nyomokra, elhallgatásokra épülnek, szemben az Ivanovnak
a dilemmákat szövegszerűen megjelenítő, a dialógusokba fűző technikájával. Róza,
húber vagy húberné valójában sohasem arról beszél, amiről explicite vitatkozik:
mindig csak utalásokkal, mandínerekből jelenítik meg az őket ténylegesen foglalkoztató problémákat.
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SIRMA FERENC, KETTÔ KÖZÖTT A HARMADIK
A Boldogtalanok elemzése során kapott másik feladat Sirma ﬁgurájának elemzése
volt. Székely a Sirma különös tónusaira való ﬁgyelemfelhívással elejét akarta venni,
hogy a drámának csakis a sötét tónusaira legyünk fogékonyak. egy ilyen (tév)út az
egész elemzést a szerelmi háromszög melodramatikus dimenziójába tolná el, s nem
hagyna teret a szereplők olykor bravúrosan szellemes (gúnyos, cinikus vagy ironikus) riposztjainak, vagy a darab elemelt, költői és groteszk képeinek. (A Sirma mellett ezeket a dimenziókat erősítő ﬁgurák: mihály [öreg szolga], a hentesinas, az
öreg parasztasszony.)
Sirma Ferenc, a hentes-házmester különös ellenpontja húberék sötét történetének: egyfelől Róza zsarolója, másfelől Róza eszköze húber zsarolására. Egyszerre félelmetes – hiszen hatalmi pozícióban van, állandóan kilakoltatással fenyegetőzik –
és komikus – mert rettentően önérzetes: nem éri be a társadalmi osztályának megfelelő nőkkel; neki Róza kell, akit nem egyszerűen lefektetni akar: azt várja tőle,
hogy belészeressen. A házmester kicsinyes, szánalomra méltó ﬁgura, akivel szemben a deklasszálódott Róza és húber egyaránt érvényesítheti a kispolgárral szembeni közös megvetését. ez a megvetés mindkettejük osztálytudatának az alapja.
ezért rettenetesen megalázó, hogy kiszolgáltatottak neki. másfelől azonban borzasztó nehéz húberrel szemben vetélytársi pozícióba hozni: Róza és húber között
hallgatólagos megállapodás, hogy Sirma nem méltó hozzájuk.
ez az első felvonásból való jelenetrészlet jól mutatja, miként funkcionál Sirma
Róza és húber összetartozását kifejező felületeként:
[húberné távozása után Róza és húber kettesben maradtak. Róza a Sirmához
meneküléssel zsarolja, a kantinosnéról és múltjáról vallatja húbert. Csak később
tudjuk meg, hogy már ekkor megérlelődött az elhatározása, hogy be fogja költöztetni vilmát maguk mellé.]
húBeR
RÓzA
húBeR
RÓzA

hagyj békén, vagy elmegyek.
nem mégy el.
Dehogynem. (Indul)
(Felugrik,anyakábaakaszkodvahúzzavissza.Rángatja) vár a Rózsi?
[Rózsi kilétét lásd fentebb.]
húBeR
(Undorral) eressz.
RÓzA
nem eresztlek.
SIRmA FeRenC (Magas,szőke,jámborképű,szelídember,benyitazajtón.Nevetve)
Bocsánat. (Visszavonul.)
húBeR
Gyere be, Sirma, hadd szabaduljak.
SIRmA
(Nyitjaazajtót)
RÓzA
ne jöjjön be, mert… (FojtogatjaagyengeHúbert)
húBeR
Gyere be, megfojt.
RÓzA
(Kiált) ne merjen…
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SIRmA
RÓzA
SIRmA
RÓzA
SIRmA
húBeR
SIRmA
húBeR
SIRmA
húBeR
SIRmA
húBeR
RÓzA

(Bejön) mi van itt? (Rózakezéhezkap.) megőrült?
(Lihegveegyszékbedől,Húberzsebkendőveltörliahomlokát.)
ez a Róza megőrült.
(Lihegve) meg.
ez lesz a vége… (Húberhez) miért nem hagyod abba…
(Felvetiafejét,merevenránéz) Fogd be a szád.
(Meglepve) ez is bolond.
(Ugyanúgy) Fogd be a szád.
(Zavartan) megőrültél?
(előrelép) Fogd be a szád!
(Egészenzavartan) Bolondok között csak nem maradok… Faljátok
fel egymást! (Kimegy,becsapjaazajtót.Szünet.)
(Csendesen) Te tényleg megőrültél.
meg… ha nem megyek ehhez [Sirmához], aki megbecsülne…

(mulatságos és fontos Füst szerzői utasítása: Fojtogatja a gyenge húbert. A jelenet
működését elvétjük, ha nem vesszük a legkomolyabban húber felkiáltását: Gyere
be, megfojt.)
A szövegrészlet, amellett, hogy a Sirma–húber–Róza háromszöget illető olvasatot alátámasztja, Füst dialógtechnikájának számos különlegességét is látni engedi.
A jelenetrészt egy mintegy ötoldalas vita előzi meg. húber annyira el van foglalva
anyja látogatásával, hogy nem méri fel kellő körültekintéssel Róza állapotát. A Boldogtalanokra általában jellemző, hogy a ﬁgurákat a mániáik teljesen rabul ejtik: kizökkenthetetlenül mantrázzák a másiknak nyavalyáikat, kétségekkel és vádakkal
bombázzák egymást. máskor, mint többnyire húber, megrögzötten igyekeznek kizárni a másik jelenlétét, egyszerűen nem venni tudomást arról, hogy a terükben valaki más is tartózkodik. ez a bezáródás, a magányos mániákra való közös hajlamuk
többnyire kiiktatja az empátiát az egymással való közlekedésből.
A jelenetek dramaturgiája folyamatosan megismétli a fenti jelenet sémáját. A szereplők elkeseredettségükről, magányukról és tehetetlenségükről tirádáznak. Addig
ismételik a szavaikat, amíg annyira el nem kopnak, hogy már lehetetlenség komolyan venni a fenyegetéseket. ekkor aztán csakugyan végrehajtják a fenyegetést. ezt
a sémát követi húberné harmadik és vilma negyedik felvonásbeli sorsa – mindkettejük esetében az elkeseredett tettlegesség eszköze az öngyilkosság –, de a harmadik felvonás Róza–Sirma-jelenete is hasonló utat jár be, azzal a különbséggel, hogy
Sirma akkori tette egy performatívbeszédaktus (a fogalmat lásd a következő részfejezetben): „A lakás fel van mondva. Az én házamban nem lesztek így.”
míg a jelenetrészt előkészítő szakaszban Róza folyamatosan azzal fenyegette húbert, hogy – amennyiben nem bánik vele „rendesen” – Sirmához megy, addig az idézett részben húber az, aki felmondja a kettejük közti íratlan szerződést (mi szerint
a lakásban történtek csak kettejükre tartoznának), és megnyitja a lakást Sirma felé.
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mindketten kihasználják Sirmát. ez a húber–Róza páros állandó stratégiája (ugyanígy
használják vilmát is). Kapcsolatuk nyitások és záródások sorozata: újra meg újra
megnyílik, hogy felfrissüljön vagy lecsillapodjon egy harmadik fél bevonásával, akit,
miután elvégezte a rá kirótt feladatot – azaz konszolidálta a páros egymással való
viszonyát, visszaállította a húber és Róza közti, minden másnál erősebb köteléket
–, kilöknek maguk közül. húber, miután szinte kérlelte Sirmát, hogy lépjen be, kizárólag a „Fogd be a szád!” mondatot ismételgeti Sirmának. Az persze ügyetlenül
méri fel a helyzetet, és ahelyett, hogy elterelné a páros ﬁgyelmét arról, hogy éppen
a szemtanúja volt egy meglehetősen intim akciónak, inkább megpróbál besorolni
előbb húber mellé („ez a Róza megőrült”), majd tapasztalva, hogy ezzel mindkettejük számára kezelhetetlenné hergeli Rózát, továbbá hogy húbernek eszében sincs
szemtől szemben is elárulni Rózát Sirmának (azután, hogy beinvitálta), inkább Róza mellé áll („miért nem hagyod abba?”). ám ezzel is elvéti a páros – minden zaklatottságuk ellenére mély szolidaritáson alapuló – kapcsolatának alaptónusát, s csak
meggyorsítja húber és Róza viszonyának a saját kárára történő konszolidálódását.
húber a lehető legprimitívebb módon, egyetlen mondat egyre nagyobb hangerejű
szajkózásával hamar kiparancsolja. (Ami arra is rávilágít, hogy ezek a harmadik fél
felé tett nyitások milyen minimális mértékben történhetnek meg: néha még arra
sem veszik a fáradságot, hogy legalább úgy tegyenek, minthogyha a harmadik is
partner volna, ember, nem pedig eszköz.)
Sirma persze nincs annyira rájuk szorulva, mint vilma. Benne fel sem merül, hogy
önmagában tegyen kárt a húber–Róza páros visszazáródása miatt. Az eszközei meglehetősen kicsinyesek vilma vagy (az egyébként szintén komikus alaptónusú) húberné eszközeihez képest. Ugyanakkor már ez a korai, első felvonásbeli közös jelenetük is sugallja a dráma majdani végkifejletét, amit értelmezhetünk akár úgy is,
mint Róza és húber kapcsolatának menthetetlenönmagárazárulását. Arra a húber–
Róza-kapcsolatot fenntartó funkcióra, amit Sirma kitűnően be tud tölteni, vilma
nem alkalmas. Az ő beköltöztetése helyreállíthatatlanul felborítja Róza és húber
kapcsolatának egyensúlyát: a férﬁ (tudjuk meg a negyedik felvonásban) nem is tölt
időt a két nővel, teljesen elszakad tőlük. vilma összeroppan a kettő-között-a-harmadik pozíciójában. A pontosan artikulált Sirma nélkül Róza és húber kapcsolatának nagyon lényeges szegmense veszne el, s tulajdonképpen a húber–Róza–vilma
hármas sem lenne világosan ábrázolható, hiszen nem volna a hármasuknak párdarabja, ellenmintája, mint húber–Róza–Sirma.
Az idézett szöveg jól demonstrálja, milyen különleges ritmust ad Füst milán a
Boldogtalanok dialógusainak, s milyen különlegesen módosítja egy-egy ritmikusan
ismételt mondat értelmét azzal, hogy más szájába adja. A „Róza megőrült” négyszer hangzik el, s a változatlan mondat minden alkalommal különböző jelentést
vagy tónust kap:
Sirmáé kispolgári felháborodást jelent (ezért komikus); Rózáé (először, Sirma
megállapítását nyugtázva) vadállati dühöt és lassú felocsúdást (ez a mondat zárja
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le Róza Sirma belépte előtt megkezdett akcióját); húberé (miután helyreállt a Rózával való egyensúly és közösen kidobták Sirmát) pedig valamiféle empátiát, a másik (Róza) létezésének tudomásulvételét. Amikor pedig Róza megerősíti, hogy „igen,
valóban megőrültem”, a mondat már a békejobb elfogadását, kettejükszövetségénekhelyreállítását jelenti.

A BOLDOGTALANOK NYELVI RÉTEGEI
ejtettem már szót a minden keze ügyébe kerülő, nyomtatott szövegünket ellepő
Székely-féle beírásokról. Füst milán-kötetének látványos csipkézete azonban bármelyik szövegünkön túltesz: őrületes jelölések, nyilak, kérdő- és felkiáltójelek, tempó-megjelölések, egy-egy indulatszó, alá- és áthúzások tarkítják.
Székely évtizedekkel ezelőtt kezdett foglalkozni a Boldogtalanokkal. A jelölések
első rétegét akkor rajzolta fel. Sokkal még ma is egyetért, de minden alkalommal,
amikor csak előveszi a szöveget, új rétegekkel gazdagítja a graﬁtfelület rajzolatát.
ez természetesen azt is jelenti, hogy évtizedek óta ugyanabból a magvető kiadta,
halványkékre fakult, 1979-es FüstMilándrámái című kötetből dolgozik.
meglepően kitartók ezek a megsárgult, graﬁttal összekarcolt, vékony lapok.
Komplett zenei partitúra van a Füst-szövegre rajzolva. ezt ne hasonlatként értsük.
A beírások nem a sorok közötti, lélektani-pszichologizáló háttértörténeteket rögzítik. A Boldogtalanok szoros olvasása, mint az ilyen célzatú tétova, kudarcos próbálkozásaink után kiderült, nem arról szól, hogy minden homályos mondat „mögé” kitaláljunk valami lélektani motivációt, feltárjunk egy-egy gyerekkori traumát stb.
A Boldogtalanok mondatai, annak ellenére, hogy nehezen érthetők, nem megfejtendő szimbólumok. nem mutatnak valamiféle rejtett referens felé. húber és Róza
vitáinak számos mondata érthetetlen, de az is kell, hogy maradjon a külső szemlélő számára. ha minden transzparenssé lenne szelídítve, elveszne a különleges összetartozásuk, a sajátos, csak egymás számára érthető nyelvük.
Székely graﬁttal felrajzolt partitúrája a ﬁguráknak a mondataikon és cselekvéseiken keresztül megnyilvánított szenvedélyeit, intenzitásait, a másik felé, vagy a tőle
eltartó mozgásainak állandóan változó ritmusát, a dialógus tempóját kottázza le.
így a kimondott szavakat nagyon precízen megalkotott helyi értékkel ruházza fel.
A majdani megvalósítás során kikísérletezett akcióknak – a színészi cselekvéseknek
– ehhez a zenei tisztaságú ritmushoz kell majd igazodniuk. ezek az akciók töltik
meg konkrét tartalommal az absztrakt, de a szenvedélyek megtörténtének idejét
pontosan betájoló értelmezést.
A harmadik, a Boldogtalanok kapcsán kiadott feladat egy-egy szabadon választott jelenet közös, szoros olvasása volt.
ezeknek a gyakorlatoknak hála, világosabbá tehető a drámai vagy aktívmondat
mibenléte. Az aktív mondatot ne egyszerűen a passzív mondat ellentéteként gondoljuk el. ettől még kijelölhetjük egyik szélső értékként az „abszolút passzív” mondatot, amely, a felosztás szerint, a jelentésével teljesen egybeeső mondat: ilyenek
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például a leíró-rámutató mondatok. Céljuk a puszta információközlés. ezekhez semmiféle többletszándék (manipuláció, a másik befolyásolására vagy megtévesztésére irányuló akarat) nem társul. Relatíve passzív mondat az olyan, referenciális jelentéssel rendelkező, tényeket vagy eseményeket megjelölő mondat, amelyhez csak
elhanyagolható mértékben társul többletszándék. ennek megfelelően a relatív aktív mondatban már a – meg nem nevezett, de a mondat befogadója által elértett –
többletszándék dominál. Az abszolút aktív mondat pedig – a skála másik szélsőértéke – olyan mondat lenne, amelynek semmiféle információközlő funkciója nincs,
nincsen referense sem, azaz nem valamiféle dolgot jelent vagy nevez meg, hanem
tettként, akcióként működik.
A Boldogtalanok legnehezebben értelmezhető – és egyben legnagyszerűbb – jelenetei azzal telnek, hogy a befogadók találgatják, miféle hátsó, megnevezetlen szándék rejlik az ártatlannak – vagy nem is annyira ártatlannak – tűnő mondatok mögött. (mit akar ezzel mondani? mi a célja?)
A mondatokat aktívvátevőmellékzöngéket ne úgy értsük, mintha „kicserélhető”
lenne a mondat jelentése. nem arról van szó, hogy a beszélők folyamatosan hazudoznak – azaz X eseményt vagy dolgot szándékosan y-nak mondják –, a befogadók
pedig ki akarják találni, hogy y X-et vagy W-t jelent-e. A mellékzöngék többnyire kijelentésként nem is megfogalmazhatók. ezzel magyarázható, hogy Székely Boldogtalanok-példánya nem mondatokkal, hanem ritmikai jelekkel, absztrakt tempómeg-

BOL DOG TA LAN OK-GYA KOR LA TOK
SCHILLING ÁRPÁD ELEMZÉSE (1996)
Fura világ ez. Itt mindenki vesztes, és mindenki olyat veszít el, amit meg sem szerzett soha. Itt csak az alhat nyugodtan, akihez nem kötődik senki, és aki nem kötődik
senkihez. egy ilyen ember él ezen a földön: mihály.
húberné játékai az eleve kudarcot vallott kapcsolatteremtés példázatai. egész életében tetszeni akart. Kapcsolatot akart, hogy szeressék. nem élte ki szeretetvágyát
az anyaságban, hisz ott nem lehetett nő, nem élhette ki a házasságban, talán mert
férje alkalmatlan volt az igazi csodálatra. A gyerekek cirkuszt kaptak, s nem éltető
kenyeret. De eltelt az idő, és bekövetkezett, amiről álmodni sem lehetett. megöregedett a díva, és a nagy színház nem kínált tragikaszerepet. nem voltak partnerek: a
férj meghalt, a gyerekek pedig szeretetlenséggel vesznek revansot a régi, ismeretlen
anyáért. hogy is szerethetnének ők? mindannyian ugyanahhoz az önző családhoz tartoznak. nem tudnak mit kezdeni anyjukkal, mint ahogy a gyerekeikkel, a szeretőikkel sem tudnak mit kezdeni. Kényszeredetten magányosak, elfogadásra vágynak, de
képtelenek a megértésre. Az öregség akarva-akaratlanul bölcsességet hoz magával,
de ezzel együtt kiszolgáltat. megértet valamit, és cserébe védtelenné tesz.
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jelölésekkel van telerajzolva. A mondatokat aktívvá tevő mellékzöngék intenzitások.
egy aktív mondat szenvedélyekkel, artikulálatlan akaratokkal, vágyakkal, a másik
befolyásolására (szánalom- vagy empátiakeltésre, vágyébresztésre) mozgósított érzelmekkel van körülszőve.
minél tehetségesebb beszélő egy-egy ﬁgura, annál hatékonyabban elrejti vagy manipulálja a mellékzöngéket. húber és Róza – a két legbravúrosabb beszélő – egészen
különbözően. velük szemben Sirma vagy vilma mondatai ügyetlen aktív mondatok,
a technikásabban beszélő vetélytársaik mindig könnyen ki tudják tapintani, hogy szavaikkal mit akarnak elérni. húberné a többieknél sokkal inkább operál relatíve passzív
mondatokkal: mivel ő – a kívülről, a múltból érkező – bír a legtöbb, a többiek előtt
ismeretlen információval, inkább támaszkodik világosan referencializálható mondatokra. éppen ezért ő az egyetlen, aki egyszerűen hazudozik – az ő kijelentései kapcsán ezért valóban rá kell kérdezni az igazságértékükre (y X-et vagy W-t jelenti-e).
mielőtt Róza vilma beköltözését közlő mondatainak elemzésére rátérnék, röviden bemutatok egy másik, ténylegesen kizárólag a passzív megnevezésre irányuló
beszélőket mozgató szöveghelyet – a harmadik felvonást nyitó jelenetecskét. látni
fogjuk, hogy Füst még egy ilyen helyzetben is hozzáad „valamit” a passzív mondatokhoz, ami különleges tónussal ruházza fel a jelenetrészt:
Kéthéttelkésőbb,vasárnapeste,hétóra.Öregparasztasszony
ülaszínjobboldalánésköt.A baloldalonkétkisgyerek,egy
nagyfejűﬁúésegycsinoskisparasztlánykaaszékenállésazablakonkinéz.
pARASzTASSzony
KISFIú
KISlány
pARASzTASSzony
KISlány
pARASzTASSzony
KISFIú
pARASzTASSzony
KISFIú
pARASzTASSzony
KISlány
pARASzTASSzony
KISlány
pARASzTASSzony
KISlány
pARASzTASSzony
KISFIú

még leestek.
(Kinézazablakon) mama, elcsúszott egy ló.
Igen. Jaj de szép!
Aztán mit csinálnak?
Segélik az emberek.
nem tud fölállni?
nem ám.
van-e rendőr?
nincs.
hát a kocsis?
A kocsis részeg.
esik még?
Az ám. önti. – (Nevet) árt a búzának.
Csitri! – nem lesz mit enni.
meg a majorság se költ, ugye, mama?
má‘ meg majmol! (Nevet)
énekeljünk jó időre. (Énekel) Adj Isten napsugárt…
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pARASzTASSzony hát énekelj!
KISFIú, KISlány (Énekelnek)
AdjIstennapsugárt,
Akertekalatt
Megvannakakislibák.
SIRmA FeRenC
(Bejön)
na, mégse jöttek haza?
A jelenet – az egyetlen, amelyben egyik főszereplő (húber, Róza, húberné, vilma,
Sirma) sincs jelen – szociológiai és szürreális-költői állókép. (nem véletlen, hogy éppen a groteszk Sirma lép be!) A mondatok referenseit – az utcára, esőre, lóra – nem
látjuk, de ettől még semmi okunk kételkedni a valóságosságukban. A gyerekek elemi kijelentésekkel, érdek nélkül felsorolják, mit látnak az ablakon túl elterülő utcán. A jelenetnek a cselekmény szempontjából semmiféle funkciója nincs. A mondatok semmiféle tettet vagy beszédaktust nem hajtanak végre, nem módosítják a
ﬁgurák közti konﬂiktusokat, nem árnyalják a szereplőket stb. ez az abszolút passzív
mondat minimumdeﬁníciója. ám ezek a mondatok is különleges többlettartalommal bíró passzív mondatok.
A dráma mindvégig zárt térben játszódik. húber és Róza lakásának szituálását
csak ilyen passzív, leíró mondatokkal végezheti el a szöveg (nem akarja megmutatni, mi van kint). A jelenet különlegességét a következők adják:
a) A külvilág leírása végett Füst új, kizárólag erre a jelenetre, ezekhez a mondatokhoz teremtett ﬁgurákat vezet be. mivel nem aktív szereplői a drámának, indokolt, hogy Füst a cselekmény lelassítását általuk, nem pedig a mindig intrikákkal,
védekezéssel-támadással elfoglalt főszereplők valamelyikét használva végezze el.
b) A megnevezett esemény – az utcán eleső ló – Bűnésbűnhődés- és nietzscheallúziójával a kulturális hagyományba kapcsolja, a költői dimenzió felé emeli az atmoszférateremtő állóképet. A szobabelső állóképébe belevág egy történetecske: a
szenvedés és az őrület allegóriája. vagyis nem tisztán szociológiai, tárgyilagos szituálást hajt végre a szöveg, hanem – a nyers, naturalista személyközi párharcokat
megszakítva – beiktat egy poétikus dimenziót. A tisztán referenciális („passzív”)
mondatok a drámát gazdagító, új tónust teremtenek.
c) A kislány a szituáció logikájából nem következő (és a kislány-szerephez kötött,
sematikus elvárásokhoz nem igazodó) tónusú reﬂexiókkal árnyalja tovább a képet.
A szakadó esőben elzuhanó ló látványát egyszerre komikus és hátborzongató felkiáltással („Jaj de szép!”) üdvözli, majd a parasztasszony éhínséggel fenyegető mondatára csipkelődve reagál (Jancsika sorsából sejthetjük, hogy csontsovány gyerekekről van szó). ennek a groteszk hangvételnek a hozzáadásával Füst elkerüli, hogy az
állókép szépelgővé váljon.
mint említettem, vilma és Sirma általában a relatíve passzív/aktív mondatok határán ingadozik, ahol a kettő közti döntést az szabja meg, hogy mekkora tudatos71
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ságot, körültekintést, raﬁnériát olvasunk bele a ﬁguráikba. Sirmáról korábban már
volt szó, ezúttal csak vilmára térek ki.
Az első felvonás második harmadának végéről, húber és Róza irgalmatlanul
hosszú veszekedésének lecsengésétől idézem a következő részletet:
húBeR
RÓzA
húBeR
RÓzA
húBeR
RÓzA
húBeR

engem úgy kell hagyni, amilyen vagyok.
hogy lehet azt hagyni…?
nem volna okosabb?
(Valamieszébejut) Akkor…
Kedvemre lennél…
(Elgondolkodik) úgy?
és nem kellemetlenkednél a vilmával…
Kinnzajhallatszik.HúbereleresztiRózát.

víG vIlmA (Szegényesen,tisztánöltözött,17éveslánybejön.) Jó estét. nem zavarok?
húBeR
Jó estét. nem zavar. (Kezetfog.)
RÓzA
Szervusz vilma. ülj le.

BOL DOG TA LAN OK-GYA KOR LA TOK
RUSZNYÁK GÁBOR ELEMZÉSE (1996)
„Fogj… ölelj, teperj le! […] mi kell még?
Szívj végig, mint egy cigarettát, sajtolj ki, szaggass szét!
viselkedj emberül.”
(Csehov: Platonov)
mi az az erő, amely két embert ilyen pokoli nászban együtt tud tartani? mi az a nász,
amely három halált tud szülni?
megannyi kisiklott, félresiklott élet. húber – aki félig-meddig maga Füst milán –, aki
tanulhatott volna, ha az anyja nem éli fel a családi vagyont… Aki végzetszerűen éli meg
az eseményeket és nem tör ki az ördögi körből (hiába kínálja fel Beck a lehetőséget).
és Róza, aki nemesi nevet hozott valahonnan, ki tudja honnan, aki kénytelen Sirmával
„jóban” lenni – „nem volt mellettem senki, mióta az eszemet tudom… Csupa állat”–
mondja – vajon már kezdettől tudja-e, hogy mit akar vilmától, s végig csak kegyetlen
játékot űz vele? és vilma, aki csak tizenhét éves, és már maga mögött tud életet, halált
és valamiféle szerelmet is, aki hagyja magát vezetni, s a végén mégis egyedül dönt mindenről… és húberné, aki szertefoszlott álmot kergetve teszi tönkre mindnyájuk életét,
aki önmaga leépítésében eljutott egészen a lopásig, és innen már csak egy vesszőfutás
az egész. vagy ott van Sirma a maga szerencsétlen voltával, mindenkire ráfolyó jóságá-
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vIlmA
RÓzA
vIlmA
RÓzA
vIlmA
RÓzA
húBeR
vIlmA

(Rózaarcábanéz) Te sírtál?
nem szoktam. (Kezetfog.)
(Zavartan) Bocsáss meg. Azt hittem.
mentek már?
[A nyomdász-mulatságra.]
már kell… Te nem jössz?
nem, fáj a fejem.
még korán van. maradjon még maga is.
együtt megyünk? Gyere te is, Róza!

Füst milán eloldó-megkötő dramaturgiájára jellemző, hogy a húber és Róza között
végre beállt idillt azonnal megszakítja a meglehetősen konﬂiktusteremtő vilma
megérkezésével. Az, hogy a Róza–húber páros vilma megérkezte előtt éppen miben állapodott meg, a tört, utalásos mondataikból nehezen eldönthető. most csak
vilma beszédstratégiájával kapcsolatban szeretnék néhány dolgot aláhúzni.
vilma minden megszólalása az őt fogadó szituáció elemzésére irányul. Kizárólag
azt megnevező, referencializálható kijelentéseket tesz. ezek a mondatok – értelmezés kérdése, hogy naivan vagy durván – indiszkrétek; mindenféle közvetítő udva-

val. vagy Rózsi, aki Szentiványi Rózsi, nem húber, aki rabtársi viszonyban él együtt az
anyjával. és mihály, a saját ballépésével, amely egy életre tönkretette, aki talán a húberi út törvényszerű vége. S a másik oldal, ha van ilyen egyáltalán, az elégedetteké, az
öregasszony, megannyi életével és halálával és mégis boldogan, és doktor Beck Gyula,
orvosként.
Ismert és félig ismert okok, melyeknek okozatait élik és szenvedik meg a jelenlévők.
ha általánosságban kellene megfogalmazni, hogy mi a mozgatórugója az egésznek,
akkor, azt hiszem, a szégyen szó lenne a legtalálóbb. hiszen a szégyen az, amely halálba
kergeti az öreg húbernét és a kis vilmát. De ha még mélyebbre kívánunk ásni, akkor
olyan kérdésekre kell választ találnunk, hogy miként éli meg Róza gyermeke halálát és
hogy miben van húber karizmája.
A dolgok húber körül történnek, benne kapcsolódik össze eggyé a megannyi kusza szál.
öt év „nyugalom” után, s itt már a jelen eseményeinél tartunk, húber a villamosról,
melyen legújabb kiszemeltjével, vilmával utazik, megpillantja édesanyját. Később ér haza, mint az anya, aki ekkor már javában Rózával diskurál. húbert sem anyja jelenléte,
sem gyermekének beteg volta nem hozza ki színlelt nyugalmából.
húber végzetszerűen éli meg az eseményeket, anyja megjelenésében, nővére megjelenésében is csak ezt látja. ezt éli meg később gyereke és anyja s végül vilma halálában is.
húber tragédiája, hogy nem tud végezni magával. várja, hogy valaki vele ezt megteszi, s bár a logika is ezt diktálná, mégsem ez történik.
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riasságot nélkülözve irányulnak a dolgok állására. „nem zavarok?” (egyértelmű, hogy
igen; a lakás a korábbi dulakodás miatt fel van forgatva; húber és Róza bizonyára
meglehetősen csapzott állapotban van stb.); „Te sírtál?”; „Azt hittem” (nem tapintatoskodik, nem fogadja el Róza kerülő magyarázatát); „menni kell” (idő van); „Te
nem jössz?” (direkt eldöntendő mondat, egyenes kérdés); „Gyere te is, Róza!” (egyenes felszólítás).
vilma mondatait nem kell dekódolni, megfeleltetni valamiféle rejtett jelentésnek.
éppen abban áll ezeknek a mondatoknak a dramatikus ereje, hogy közvetlenül adott,
érzékileg tapasztalható dolgokra irányulnak; ezeket nevezik meg vagy ezekre kérdeznek rá. minimális mértékben társul hozzájuk a mondatokat aktivizáló mellékzönge (ennek mértéke kizárólag attól függ, mennyire olvassuk raﬁnáltnak vilma
karakterét). nagyon látványos, hogy a mindezidáig bonyolultan kódolt mondatokkal hadakozó húber és Róza milyen nehezen tud bármit is kezdeni vilma brutálisan direkt kijelentéseivel – sokkal kevésbé, mint korábban Sirma tesze-toszaságával. vilma azáltal válik „kettőjük között a harmadikká”, hogy – naivan vagy álnaivan
– alakoskodás és rejtett szándékok nélkül, kizárólag azt nevezi meg, ami érzékileg
bizonyos. ezekkel a leíró mondatokkal szemben Róza és húber folyamatos védekezésre, kitérő manőverekre kényszerül. (helyzetükből adódóan – Róza éppen fel akarja használni vilmát húber ellen, húber pedig el akarja csábítani vilmát – sosem beszélnek „egyenesen” vilmával, de folyamatosan el akarják hitetni vele, hogy őszinték.)
úgy is fogalmazhatnánk, hogy vilma relatíve passzív/aktív mondatai folyamatosan aktívmondatokatprovokálnakki húberből és Rózából: olyan szintű alakoskodást, amire egymással szemben sosem kényszerülnek. (vilma egyenes indítványa
után Róza öt megszólaláson keresztül hallgat, majd valami egészen másra válaszol.)
vilma mondatain nincs mit kitalálniuk – teljesen naivnak gondolják –, a saját beszédpozíciójukat viszont kénytelenek hozzá alakítani: az ő mondatait imitáló, saját
szándékaikat többszörösen elrejtő mondatokban szólnak hozzá. vilma anélkül válik a cselekmény sajátos indukátorává, hogy bármiféle önálló, tervvé kovácsolt akaratot érvényesítene: kizárólag sodródik a másik kettő tervei között, kommentálja
helyzetét, mégis, mivel húber és Róza vele szemben határozzák meg saját pozíciójukat, ﬁgurája rendkívüli módon dinamizálja a cselekményt.

≠
húber és Róza szinte kizárólag abszolút aktív mondatokban kommunikál. „Igen”,
„nem”, „hagyjál”, „hagyd abba”, „gyere be”, „menj ki”, „(ne) érj hozzám” – a kijelentéseik többsége egyfelől ilyen elemi mondatrészekből vagy parancsszavakból áll.
Másfelől éppilyen fontosak azok a látszólag információ-hordozó, a beszélőt vagy a
befogadót „leíró” mondatok, amelyek valójában a másik ellen irányított csapások:
„Te tényleg (megőrültél, bolond vagy, nem vagy ember)”, „én tényleg (megőrültem,
bolond vagyok, nem bírom)”. Szemben vilmával, aki naivan hozza szóba a másik
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embert („Sírtál?”, „Gyere velünk!”), húber és Róza folyamatos ellenőrzés alatt tartják egymást. mintha szavakkal akarnák megérinteni (megsimítani, megütni, megfojtani) a másikat.
A következő részlet elemzésével bemutatom, hogyan épít fel Róza egy performatívbeszédaktust az előző bekezdésben megkülönböztetett kétféle típusú aktív mondatokkal. A dialógus egy különös koreográﬁájú párviadalként (is) olvasható, amelyben az előrehaladást a másik szándékainak, kijelentései mellékzöngéinek a latolgatása
legalább olyan fontos, mint a direkt ütések bevitele. mint már említettem, ezt a koreográﬁát nem érdemes folyamatosan referencializálni; a Székely-bejegyzések jegyében inkább lekottázni érdemes.
RÓzA Beszéltem a vilmával…
húBeR (Idegesen) mi közöd a vilmához?
RÓzA nagyon szeret téged…
[Rózától idegen ez a gúnyolódó hangnem; már Sirma bejövetele előtt próbálkozott vele, de – mivel a gúny tónusa alapvetően húberhez kapcsolódik – a férﬁ könnyen visszaveri az ilyen jellegű támadásokat. Róza ritkán
forszírozza néhány megszólalásnál tovább.]
húBeR (Undorodva) Tudod, hagyd abba!…
[Ilyen direkt parancsot húber ritkán ad ki. Róza a gúnytól való visszakozásából látszik, hogy célt ér vele.]
RÓzA Feljön ide lakni.
[ez az a performatívbeszédaktusként értett kijelentés, ami körül mostantól
fogva a koreográﬁa cirkulálni fog. ha Róza sikerrel jár, egy, az előző jelenetet lezáró fojtogatással egyenértékű tettet fog végrehajtani vele. ám, mint
látni fogjuk, egyelőre még nem érett meg az idő a bevetésére. Róza ezt a
kulcsmondatot bizonyára órák, talán napok óta érlelte. ha sikerül igazságként elfogadtatnia, azzal sokkal drasztikusabban megváltoztatja a kapcsolatukat, mint az iménti, hirtelen felindulásból elkövetett fojtogatással.]
húBeR (Továbbsétál) Félrebeszélsz.
[A beszédaktusok csak azáltal válnak ténylegesen tettekké, ha a másik is
igazságként fogadja el, ezáltal mintegy legitimálja a kimondottakat. húber
egyszerűen nem hiszi el, amit a nő mond. Róza a következőkben azon fog
ügyködni, hogy megteremtse beszédaktusának a kontextusát.]
RÓzA Dehogy!… ez az én lakásom.
[érvének hitelességét növeli, hogy nem tovább sulykolja az előző információt, hanem a birtokviszonnyal érvel: „én itt bármit megtehetek”.]
húBeR (Megáll) mi?
RÓzA ez az én lakásom. A vilma idejön lakni.
[pusztán elismétel két, az imént elhangzott információt. ez az összekapcsolás írja be a valóságba az információt. Az ismétlések során a mondatok
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kifejezésértéke eltolódott: az első „Idejön lakni”-t húber még betudhatta
a nő egzaltált állapotának, de a józan „ez az én lakásom”-mal összekapcsolva a férﬁ számára is világossá kell válnia: Róza a lehető legkomolyabban
beszél. Ígyváltazeredetiinformációtetté.]
húBeR Idejön lakni?
[húber elbizonytalanodik.]
RÓzA Igen. majd én tanácsot adok neki.
[Az elbizonytalanodáson felbátorodva rásrófol a fenyegetésre: ketten leszünk ellened. miattam jön ide, nem miattad. vilma velemvan.]
húBeR (Továbbsétál) úgy?
[húber az első felvonásban folyamatosan sétál. Füst testi akcióba fordítja
át a mondatok kopogós, megtorpanó-nekilóduló ritmusát. Az „úgy?”-kérdést összesen kilencszer teszi fel. Róza háromszor, vilma és húberné egyszer-egyszer használja. Az „úgy?” multifunkciós kifejezés. húbernél az alaptónusa mindig szarkasztikus; egyként használja időnyerésre (mint most),
a másik kizökkentésére, a beszélgetésből való kilépésre. Róza „úgy?”-ai keserűek; ő többnyire azt fejezi ki vele, hogy tudomásul vette az információt.
A húbernél és Rózánál lényegesen naivabb nyelvhasználó vilma és húberné kevesebb konnotációt tud rendelni ugyane kérdés mellé, náluk a megdöbbenést jelzi a használata.]

BOL DOG TA LAN OK-GYA KOR LA TOK
RÉSZLET BODÓ VIKTOR ELEMZÉSÉBőL (2002)
Anya és nővér feljönnek a városba, el akarják érni, hogy ﬁú gondoskodjék most már
anyáról.
mert nővérnek, aki kasszírnő és kitartott, már elege van, és néha veri anyát. Anya azt
mondja, hogy nem hall jól és nem tud dolgozni.
Fiú és lány már három éve együtt élnek, van egy kétéves gyerekük, de nem ők nevelik, hanem egy dajka, pénzért.
Fiú kimarad otthonról, más lányokkal van, és nem mond el semmit soha.
lány dolgozik, várakozik, szenved, gondolkodik. Tudja, hogy van egy másik lány, akit
ﬁú szeret, és odahívja lakni, ahol ők laknak, és beengedi őt ﬁú ágyába, ő pedig a konyhában ül a sötétben, és vár, hogy minden rendbe jöjjön, hogy ﬁú legyen otthon, és mondja azt: ez már sok vagy ilyesmit. De ﬁú nem mond semmit, legyint, ül, mosolyog.
Gyerek megbetegszik, de ﬁú és lány nem akarnak foglalkozni vele. Fiú nem szereti a
gyereket, mert az is csak azért lett, hogy lány otthon tartsa, hogy vele maradjon, hogy
elvegye feleségül.
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RÓzA
húBeR
RÓzA
húBeR
RÓzA
húBeR

RÓzA
húBeR
RÓzA

Félsz?
[Róza már kaján.]
Tőled?
Kettőnktől?…
(Megáll) Félrebeszélsz?!
[húber már-már kétségbeesetten csattan fel.]
megbeszéltem vele. ma este is feljön.
úgy? és te?…
[ez az „és te?” az első alkalom, hogy a kapkodó „Félrebeszélsz”-vádaskodáson túl húber érdemben vissza tud támadni. Be is talál vele; Rózának újra
az önsajnáltatáshoz kell fordulnia, ami kettejük kiforrott párbeszédében
mindig meghunyászkodást, elgyengülést jelent.]
én? én itthon vagyok. nekem elég volt.
Veled mi lesz?
[húber tudja, hogy végre érzékeny pontot talált; ismétli.]
majd meglátod. Te elmehetsz, ha tetszik.
[Rózának továbbra sincs érdemi válasza húber kérdésére – „veled mi lesz?” –,
ezért egy teljesen ide nem illő, más vitákból kölcsönzött mondathoz folyamo dik; a korábban már mindkettejük által kimondott „elmehetsz, ha
akarsz”-hoz.]

lány sajnálja gyereket, de ő sem tesz semmit, csak sír és kapkod. Gyerek meg fog halni, és ezt mind a ketten tudják. és meg is hal, de készülőben a másik gyerek. és a másik
lány eljön hozzájuk és ott marad, ő is szereti ﬁút. orvos, aki régen ismerte ﬁút, most újra barátkozik vele. Azt akarja, hogy folyóiratot alapítsanak ők ketten. Sok mindent tud
ﬁúról, ami régen történt, és hogy régen milyen volt ﬁú. Fiúnak ez rossz.
hentesé a ház, amiben lakik ﬁú, lány, másik lány, és amiben lakni akar anya. hentes
szereti lányt, húst ad neki, ingyen lakhat ott az összes. hentes buta. lány nem szereti
hentest, de kell a hús és kell a szoba. hentes ﬁúnak is szokott pénzt kölcsönadni, de ﬁú
soha nem adja vissza azt.
Anyáról kiderül, hogy nem süket és hogy lop.
Fiú gyűlöli anyát, mert miatta lett ő is olyan rossz.
minden a rossz anya miatt van. De nincs mit tenni, nincs más anya. Anya mérget vesz
és meghal.
másik lány elkezd félni, hogy ﬁú nem szereti. lány nem bírja tovább, fegyvert szerez,
azt akarja hogy másik lány tegyen valami olyat, hogy ﬁú ne legyen többé, és ő se, és másik lány se. Fiú hazajön. másik lány meghal. lány és ﬁú élnek tovább. lány hasában másik gyerek. A ház hentesé.
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húBeR úgy?
[ezzel az „úgy?”-gyal már nem időt akar nyerni, hanem tovább mélyíti Róza
zavarát; jelzi, hogy kijjebb lépett a beszélgetésből, kívülről lát rá, olyan távolságból, ahonnan nyilvánvaló, hogy Róza értelmetlenségeket beszél.]
RÓzA ha akarsz, maradhatsz.
[Teljes a zavar; Róza előnye elolvadt.]
húber miért ne maradnék? mindegy. (Továbbsétál.Hosszabbszünet.)
[húber visszaverte Róza támadását, noha ezzel legfeljebb a csatát nyerte
meg, a háború végkimenetele bizonytalan. húber a jelenet maradékában
tovább mérlegeli, hogy Róza beszédaktusa vajon igaz volt-e vagy csak agyafúrt, minden valóságalapot nélkülöző fenyegetés.]
RÓzA (Fojtva) nem sajnálsz?
[újra az önsajnálat, amihez Róza csak akkor folyamodik, ha vesztésre áll.
húbert hűvös attitűdje végül hatékonyabban verte vissza ezt a támadást,
mint a korábbi, csak Sirma közreműködésével legyűrt fojtogatást.]
A Boldogtalanok két főszereplője rendkívül intelligens nyelvhasználó. vitáikat nemcsak az ezoterikus, egy harmadik fél számára eltanulhatatlan nyelve jellemzi, de egymás nyelvi paneljeinek mély ismerete is áthatja. Begyakorolt reakciókkal reagálnak
a másik minden trükkjére. Ritkán okoznak meglepetést. ez löki monoton katatóniába a dialógusaikat: ha húber fedezékbe vonul – többnyire gúnnyal –, Róza általában
önsajnálattal reagál, ami csak serkenti húber visszavonulását. Ilyenkor többnyire a nőre hárul, hogy dinamizálja a vitát: az utolsó „nem sajnálsz?” után tizenhat (!) megszólaláson keresztül igyekszik felkelteni a férﬁ együttérzését, anélkül, hogy egyszer
is visszatérne a neki nem kimondottan jól álló, a jelenet elején alkalmazott gúnyhoz.
A forszírozás – ami elősorolja életük összes nyomorúságos aspektusát, a pénztelenségtől a kiadott kisﬁúig, Sirmától vilmáig – végül sikerrel jár: a vita ölelkezéssel zárul.
Az értelmezésnek nemcsak azt kell ﬁgyelembe vennie, hogy egyiküknek mi a
szándéka egy-egy mondattal, hanem azzal is számolnia kell, hogy az összes érvüket, szófordulatukat, minden technikát ezerszeres ismétlődés csiszolt ilyenné. minden megszólalás: ismétlés. egymás folyamatos félreértése – ami kapcsolatuk egyik
lényeges nehezéke – többek között ebből származik. A beszédaktus végrehajtása –
láthattuk – csak félsiker. húber még a jelenet végén is erősen kétli, hogy Róza igazat mondott, nem csak fenyegetőzött.
Közös magányuknak és egymásra utaltságuknak az elsődleges oka, hogy körben
forgó, monoton, majdhogynem táncszerű párbeszédeket folytatnak; ezekben semmi helye az elgyöngülésnek, az önmagukról vagy a másikról való megfeledkezésnek, az önmagáért való, hátsó szándék nélküli kijelentéseknek. Semmit sem mondanak vagy tesznek véletlenül – ha netán mégis elgyöngülnének, akkor a másik érti
reﬂexszerűen félre az őszinteséget, sejt benne agyafúrt trükközést. S mindig tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a másik tudja, hogy ők tudják, hogy a másik
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tudja – és így tovább, a végtelenségig –, miért éppen azt a mondatot, technikát, tónust, érvet veszik elő. Annyira ismerik a másik minden beszédpraktikáját, hogy a
dialógusaik szinte teljesen ellehetetlenítik a valóban új és igaz információ közlését.
Róza még a cselekmény szempontjából leglényegesebb tettét, vilma magukhoz költöztetését sem igazán tudja úgy kimondani, hogy voltaképpen meglepő legyen: hiába, hogy húber (szép lassan) tényleg meghökken, a beszélgetésük nem sokkal később reﬂexszerűen visszakanyaro dik a ha gyományos lefolyásba, s a jelenet
megoldásának mársemmiközeazújinformációhoz (a szokásos önsajnálat oldja
meg). Róza – mint mindig – dominál, parancsol, követelőzik, forszíroz, faggat, kérlel, könyörög; húber passzivitása legjobban sikerült vitáikban bejáratja vele az összes
elképzelhető skálát. Közösségüket, egymás mély ismeretét jelzi, hogy HúberanélkülhatRózára,hogyasétálgatásonésaz„Úgy?”-okonkívülbármitistenne.

≠
A Boldogtalanok legtöbb mondatára igaz, hogy az értelmezésükkor nem arra érdemes rákérdezni, hogy mit jelentenek, hanem arra, hogy a beszélő mit akar csinálni
velük: azaz arra, hogy mitakarelérniakimondásukkal.
Az így felfogott mondatok egy szintre kerülnek a közöttük lévő csendekkel, zörejekkel, apró, a szövegben jelzett cselekvésekkel. nem fontosabbak a szavak, mint
a tettek, mivel a szavak is csak tettek. láthattuk, hogy húber esetében ugyanolyan
tett egy elmormogott „úgy?”, mint egy ferde nézés vagy a sétálgatás. A Boldogtalanok tett-mondatai ráirányítják a ﬁgyelmet a köztük lévő üres térre. Az elemzésnek
erre a térre legalább annyira kell koncentrálnia, mint az elhangzottakra.
A mondatok közötti terek természetesen nem minden párbeszédben egyforma
terjedelműek. nem minden mondatpár közé fér be egyéb cselekvés. Bizonyos mondatok között pedig akár percek is eltelhetnek. Az értelmezés csak hozzávetőlegesen tudja meghatározni egy-egy jelenet ritmusát, felmérni egy-egy kijelentésnek a
ﬁgura számára való nehézségét (hogy mekkora erőfeszítést igényel számára kimondani azt a mondatot: hogy gyorsan túl akar-e esni rajta, vagy ki akarja-e élvezni;
hogy mennyiben növeli meg a mondat nehézségét, hogy nem vágta rá a másik ﬁgura előző mondatára rögtön, riposztként stb.), s hogy valójában mennyi minden
történhet két mondat között, azt a próbafolyamat megvalósításként értett, a színésszel közösen végzett második szakasza dönti el.

AZ ÉLMÉNYNOVELLA-GYAKORLATOK
A Boldogtalanok-gyakorlatokat párhuzamosan végeztük a december elején megkezdett Ivanov-jeleneteink próbáival. A heti két mesterségóra egyike értelmezéssel,
másika „mutatásokkal” (a készülő jelenetek aktuális állapotának Székely és az osztály előtti prezentálásával és közös megvitatásával) telt. A Boldogtalanok-gyakorlatok a második szemeszter elejéig tartottak. A később tárgyalt szövegek elemzése79
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kor a hangsúly a közös, szoros szövegolvasásról átkerült a megvalósítás terepére:
egyénileg készítettünk díszletet (látványrajz, makett), felvonásszövegeket, szereposztást, majd előadásokat (utóbbiak végpontja a negyedik évben – a hetedik és a
nyolcadik szemeszterben – készített Ódry-színpadi vizsgák voltak).
A Boldogtalanok alapozott meg egy, az értelmezésektől eltérő, de azokat árnyaló, egészen más típusú, a rendezőképzésben egyedülálló gyakorlatot: az élménynovella-írást, -adaptálást és -rendezést.
A feladat a második szemeszter elejétől a harmadik közepéig tartott. A két szemesztert elválasztó nyári szünet sem jelentett valódi leállást; a folyamatosan születő új verziókat egyesével vitattuk meg Székellyel a lakásán.
A következő volt a dolgunk:
a) írjuk meg (egyoldalas novella formájában) egy általunk dramatikusnak tartott
élményünket. Az élmény bonyolult kritériumoknak kell hogy megfeleljen: lehetőség szerint legyen kamaradráma-körülmények között lebonyolítható (ez befolyásolja a szereplők számát és a teret) húsz-harminc perces terjedelemben; legyen átfordítható drámai fokozássá (azaz az Ivanov-gyakorlatok értelmében valaki[k]nek
a története legyen, aki(k)ben a megesettek változást okoznak, aki(ke)t az eseménysor döntéshelyzetbe kényszerít, amelynek adekvát lezárása a történet vége); végül
pedig: legyen „személyes” (a főszereplő[k] valamelyike legyen a szerző [alteregója]). ezek az elvárások a biztosítékai a történet színházi értelemben vett következetességének. A létrejött egyoldalas szöveggel szemben nem elvárás, hogy irodalmilag legyen megalkotva (ahogy az egyoldalas szintézissel szemben sem elvárás az
ilyesmi); a novella-elnevezés inkább eufemizmus. Fontosabb, hogy minél világosabban kirajzolódjanak a szereplők kontúrjai (szándékok, antagonizmusok) és az őket
mozgató alapprobléma (azaz a szituáció, amellyel szembesülnek, amelyre reagálnak, amellyel szemben önmagunk [újra]meghatározására törekednek).
ez az első részfeladat mindannyiunk számára hónapokat vett igénybe. Bizonyos
történetekről már az első megírás után kiderült, hogy nem elég teherbírók. hiába
voltak a történetek konzisztensek (hiába feleltek meg a fenti elvárások egyikénekmásikának), előzetesen meg lehetett róluk állapítani: nem alkalmasak arra, hogy a
majdani dramatizálás során kellőképpen dramatikus, széles fesztávú antagonizmusok produkálását kívánják meg a színésztől. (másként fogalmazva: lehettek a történetek önmagukban különlegesek, színházilag nem voltak relevánsak.) más történetek ígéretesnek tűntek már az első megíráskor, de még nem voltak elég világosan
megfogalmazva: egy-egy karakter vagy alapprobléma (szituáció) alkalmasnak látszott arra, hogy színházilag teherbíró legyen, de a történet egész kibontakoztatása – a pontosan artikulált konzisztencia (a viszonyok szélsőségesebb megfogalmazása, a történet tovább-fokozása) – még nem ment végbe bennük.
Az élmények dekonstrukciójára volt szükség: a dramatizálás érdekében végrehajtott módosítások jelenthették egy-egy újabb ﬁgura bevonását vagy meglévő ﬁgurák
összevonását; az alapprobléma tétjének fokozását (például egy veszekedés kimene80
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telének módosításával történő megjelenítését: ami az élményben egy többször is lejátszódott, családi perpatvar volt, annak a novellában egyszeri, mindent felforgató
szakítássá kellett fokozódnia); a főszereplő kilétének megváltoztatását (a gyerekszereplő ritkán alkalmas arra, hogy széles és különleges antagonizmusokat, végleteket
produkáljon: könnyen válik komikussá egy világgá menéssel fenyegetőző tizenéves,
míg egy, a családját ugyanezzel terrorizáló pénzkereső felnőtt ilyen jellegű fenyegetőzései megelőlegezik valami visszavonhatatlannak a megtörténtét) stb. stb.
Ahogy az Ivanov-gyakorlatokkal az elemzés alanyiságát tanultuk meg, úgy az élménynovella-gyakorlatok a rendezői-értelmezői pozíció semlegesítését, az élmény
eltávolítását követelték meg.
vizsgáljuk elfogulatlan tekintettel az élményünket; a szakmaiság, ne pedig az alanyiság határozza meg egy-egy történet vagy ﬁgura működőképességét, értelmezését.
b) Az élménynovella megírása után kezdtük dramatizálni, dialóggá átfogalmazni a történetet. Szemben a szövegelemzésekkel, ezúttal hamarabb voltunk birtokában a ﬁguráknak (történetüknek, szándékaiknak), mint az általuk kimondott mondatoknak. visszafelé kellett dolgozni. ez a folyamat is hónapokat vett igénybe. hiába
igyekeztük másolni Füst milán törmelékekből építkező dialógtechnikáját, többnyire túlbeszélt, sematikus, olykor giccses megszólalásokból álló, inkonzisztens szövegeket hoztunk létre, amelyeknél túlságosan „kilátszott” a beszélők mondataikkal
való szándéka. Azaz nem tudtuk kellőképp átlátszatlanná tenni a szövegeinket.
A gyakorlat célja nem az volt, hogy drámaírókká váljunk. Sokkal inkább az, hogy
egy szöveg működését belülről is átlássuk: fedezzük fel, milyen eszközök állnak az
író rendelkezésére egy-egy szándék beburkolására, a szövegben való elrejtésére; hogyan lehetséges információt adagolni anélkül, hogy megszakítanánk a szereplőknek a szituáció logikájából fakadó megszólalásainak menetét; hogyan lehetséges
előtörténetet sűríteni jelen idejű megszólalásokba; hogyan lehetséges a lehető legkevesebb eszközzel a ﬁgurákat és viszonyaikat árnyalni stb.
c) Rendezzük meg a dramatizált szöveget. ez a feladat újabb típusú átfordítást
igényelt. hiába ismertük tökéletesen a szöveg felépítését, a karakterek motivációit
vagy a történet végkimenetelét, ezt a tudást nem használhattuk ugyanúgy – instrukcióként –, ahogy egy-egy drámai szöveg értelmezését. mind a színész, mind a
rendező már a próbafolyamat megkezdése előtt is túlságosanértetteatörténetet
ésaﬁgurákat. nem volt szükség értelmezésre.
A rendezés elsődleges feladata az volt, hogy a rendező minél inkább akadályozza, egyenesen bontsa le a meglévő „tudását”. hozza önmagát és a színészeket újszerű, a történet addigi felépítésének akár ellentmondó megértés-helyzetbe. Bizonyos szituációkat és karaktereket így a rendezés során is módosítani kellett – egyes
esetekben olyannyira, hogy a létrejött vizsgaelőadások már egyáltalán nem hasonlítottak az eredeti novellákra. A gyakorlatsor drasztikusan példázta, hogy színházi
szempontból nem az eredeti(nek gondolt) történet „hiteles”-dokumentarista elmesélése az érdekes. nem a „mi történt valójában?” kérdésre kerestük a választ. (noha
81

A M ÁSODIK É L ETM Û

gyakran éppen az élményeink a fantáziánk általi továbbgondolása segítette elő,
mintegy mandínerből, az önanalízist.) hamar kiderült, hogy a sajátunknak gondolt
élményeink már eleve valóságértelmezések, s talán nem is minden úgy történt,
ahogy eredetileg, az élmény kiválasztásakor gondoltuk.
De az igazán lényeges kérdés az volt, hogy mennyibenéshogyanlehetjelenidejű
amegvalósításáltallétrejövőszínészimegértés.
Az élménynovella kapcsán általános tapasztalatunk volt, hogy a túlzott előzetes
tudás, a kész értelmezéssel és megértéssel érkező, azt a színészekkel pusztán reprodukálni kívánó rendező legjobb esetben is csak jól működő illusztrációt fog készíteni. hiába érkeztünk meg a próbákra az egykori, megélt élményekről való tudással a fejünkben, ha ez a tudás ballasztként nehezedett a fantáziánkra. A túlzott
tudásunk nem teremtett játékteret a színész számára, csupán eleve plasztikus, reprodukálandó ﬁgurákat és szituációkat indítványozott neki, ahelyett, hogy megoldandó/megértendő problémákat bocsátott volna a rendelkezésére. Fenyegetett a veszély, hogy legtöbbünk vizsgaelőadása a tulajdonképpeni színészi közreműködést,
összjátékot és eseményszerűséget nélkülöző, papírízű, élettelen anyag lesz. (ennyire nem lett katasztrofális a végeredmény.)
Az élménynovella-rendezés nem performansz: az élménynovella is a közvetítésről, élmények és tudás színházzá transzponálásáról szól, hiszen éppen azt tanulja
meg a hallgató, hogy miként tudja nyers élményeit teatralizálni.
Termékenynek az a színházcsinálói alaphelyzet tekinthető, amelyben a rendező a
szövegről való, az értelmezés során merített tudása kérdésekként van megfogalmazva.
A játéktér konzisztenciáját ezeknek a kérdéseknek az egy irányba hangolása adja, nem
pedig egy világosan levezetett, matematikai bizonyossággal rendelkező egyenletsor.
A színésszel zajló munka megkezdésekor még sem a rendező, sem a színész nem tudja, pontosan mi is az, aminek a megértése a próbafolyamat végére létrejön. ezt jelenti a megértés eseményszerű egyszerisége. nem magát a darabot érti meg a színész,
hanem (az értelmezés közvetítése révén) a darab felvetette kérdéseket. egy-egy kérdés pontos megértésével – a kérdés súlyának, relevanciájának megértésével – a kérdésre adható lehetséges válaszokat is körvonalazza. A lehetséges válaszok önmaga számára való megfogalmazása az a voltaképpeni döntéshelyzet, amelybe – ha az elemzés
konzisztenciája kellőképp teherbírónak bizonyul – a színész által megjelenített ﬁgura
az előadás egy-egy kiemelt, dramatikus pontján kényszerül. ennek az eseménynek a létrehozását készíti elő az értelmezéssel és megértéssel töltött néhány hét.

ESEMÉNY ÉS ÖSSZJÁTÉK
––––––
Tél van. második hónapja rendezzük egymást az Ivanov-jeleneteinkben. Ugyanazzal a két-két színésszel dolgozunk rendezőként, ugyanaz a rendező rendez minket
egy társunkkal együtt hat hete. Színészként is, rendezőként is kiürítettük a szöve82
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get. Unjuk. Szeptember óta foglalkozunk vele. ha vannak is új belátásaink, már régen nem a szövegre, hanem a megvalósításra irányulnak – a permanens értelmezés miatt Csehov drámája kezd elhomályosulni.
valamelyikünk nem ért rá délután (a mesterségórák hagyományosan délután háromtól hatig tartanak, noha, amióta rendezünk, nem ritka, hogy Székely nyolcig
bent van velünk), ezért – ekkor még: kivételesen – éjszakai mutatás van.
Székely kitalálta, hogy rögzítsük kamerával a mutatást, hogy utána, a jelenetet
visszanézve, a hibákra és az erényekre pontosan rámutatva, a szituációkat kimerevítve tudjuk kiértékelni. ez nem jelenti azt, hogy nem értékel közvetlenül a jelenet
lefutása után is. Fél, háromnegyed órát beszél; ezalatt a jelenetben nem érintettek
beállítják a tévét. újranézzük a jelenetet. meg-megállunk, Székely magyaráz. egyegy jelenet terjedelme nem több, mint tizenöt perc. A kiértékelés két órát is igénybe vesz. A jelenet résztvevőin kívül mind kókadozunk. nem lehet elég késő ahhoz,
hogy Székely ne kezdjen a jelenet hőfokának megfelelő indulattal előjátszani, új meg
új megoldásokat javasolni. hajnalig tart, míg az aznapra tervezett mindhárom jeleneten végigmegyünk. ekkor Székely szabadkozva feláll, veszi a kabátját, távozik.
Amikor negyedórával később lekászálódunk az osztálytermünkből, látjuk, hogy
a szobájában még ég a villany.
Később megszokjuk, hogy Székelyt a szó szoros értelmében bármikor hívhatjuk
mutatásra. A színészegyeztetések mindig rendkívül problémásak; leggyakrabban
csak a hagyományos színházi próbaidő után, azaz este tíz, fél tizenegy körül kezdhetünk próbálni. A másod-, harmadéves vizsgáink készítésekor nem ritka, hogy Székelynek csak éjfélkor, hajnali egykor tudjuk megmutatni az akkor már felvonás-terjedelmű vizsgajeleneteinket. Bent ül a próbateremben hajnali fél kettőig. végig
jegyzetel. A mutatás végén elengedi a színészeket. A rendezőnek hajnali kettőig, háromig értékel. Ilyenkor már csak ő beszél. előtte a példány, a jegyzetei, egy vizespalack. A rendező próbál ébren maradni. Igyekszik lekörmölni Székely javaslatait
egy-egy döbbenetes éleslátással megfogalmazott szituációról. „mi lenne, ha csinálnál oda egy lazzót; ne találkozzanak rögtön, ne is lássák egymást; húzd el az időt.
Ráérsz beállítani; egyelőre hadd improvizáljanak, ne legyen így megkötve a kezük.”
„ha azt a gesztust háromszor meg tudod ismételni, motívum lesz belőle. így csak
oda van vetve, érdektelen.” „Csinálj egy csöndet a nagy fenekedés, a crescendo után.
lassan induljon újra a jelenet. várjanak egymásra, melyiküknek lesz ereje folytatni.
Aztán folytassák egyszerre. ettől jöjjenek zavarba. De vigyázz, hogy ne könnyítsenek ki. és akkor, abból a szándékból lehet – ügyetlenül, kisﬁúsan – elővennie, odaadnia azt a valamit. A csaj meg ettől elröhögi magát. Akkor ő megsértődik, visszavonja. A csaj elszégyelli magát, de már késő. Igenek és nemek.” „még ne menjen ki.
menjen egy kört. Bújjon el. Ő viszont érkezzen meg előbb. hallja meg azt a mondatot. A másik – aki elbújt – vegye észre. és ezért menjen el. Kúszásban.” „Játssza el,
hogy öngyilkos lesz. nem tudom, játssza el, hogy felökleli egy bika. Feladatot adj
neki, ne megoldást. Fog hozni neked négy variációt. ezeket még ne fogadd el. majd
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egy ötödik lesz az igazi.” „Az a színész annyira befelé koncentrál, hogy a másik nem
tud belőle építkezni. Csak permanens szövegmondást csinál. Adj neki valami cselekvést, tereld el a ﬁgyelmét a szövegről. Akkor fogja tudni megcsinálni, ha nem feszül rá.”
A mutatott jelenetek mindenegyesszándékát kiértékeli – mozdulatokat, pillantásokat, a legkisebb ﬁntort is. Dicsér, korhol, vitatkozik. ha valamit nem ért, rákérdez.
ez egy félórás jelenet esetében több száz szándék is lehet (néhány szándék perceken át tart). A jegyzetfüzetében fel van rajzolva jelenetek komplett mozgásirányhálózata; mellette néhány, cselekvéseket jelző ige, felfelé vagy lefelé mutató nyilakkal; ötletek, javaslatok, alternatívák, variációk – bármi, ami közben eszébe jut. egy
hosszabb jelenet alatt tizenöt-húsz oldalt is jegyzetel. mindenre, ami a színpadon
történt, emlékezni akar. minden színpadon megtett gesztus – fejezzen ki vágyat,
motivációt, érzelmet, vagy legyen tett, akarat, végrehajtott akció – számít. A gesztusoknak a szituációjuk – a gesztust konzekvensen vagy inkonzekvensen kikényszerítő kontextus – kölcsönöz értelmet; önmagában, mint absztraktgesztus, értéktelen. mindig van még jelentéstelibb, még szélesebb antagonizmusok ábrázolását
lehetővé tevő szituáció. mindig lehet másként értelmezni egy-egy mondatot, mondatközi csöndet. Bármi lehet jó, bármiből születhet esemény. ha van jobb – pontosabb, érdekesebb, élesebb, megrázóbb – megoldás, el kell dobni a meglévőt. Akkor
is, ha másnap van a bemutató.

≠
Az első szemeszterben egymást rendeztük, a másodiktól kezdve színészhallgatókat, a harmadiktól pedig akár külsős, professzionális színészeket is hívhattunk a vizsgáinkba. mindannyian az Ivanov harmadik felvonásának valamely páros-jelenetét
rendeztük, saját szövegverziónkban. A jelenetek átlagosan tíz-tizenöt perc között
mozogtak, minimális díszletben és jelzés-jelmezzel. Az Ivanov-rendezés két hónapon át tartott, ami jelzi, hogy milyen komolyan vette Székely Gábor ezeknek a jeleneteknek a kiértékelését, s hogy a továbbgondolás milyen sokrétű irányait tárta
fel előttünk, rávilágítva a megvalósítás mindig tovább variálható, tovább csiszolható jellegére. ezek a gyakorlatok explicit módon a rendezés tanítására irányultak.
Akárcsak az értelmezések esetében, Székely itt sem valamiféle előzetesen adott
kritériumrendszert kért számon. A jelenetek működése elválaszthatatlan volt az egyes
rendezők birtokában lévő értelmezések konzisztenciájától. minden jelenethez sajátosan, egyedi módon, a rendező értelmezését, a színészek alkatát, képességeit, a köztük lévő viszony jelentését ﬁgyelembe véve kellett hozzászólnia. A jelenetek értékelésével szükségképp értékelte az értelmezésünket is, a kurzus célja elsősorban mégis
az volt, hogy szembesüljünk a színpadi megvalósítás változatos lehetőségeivel.
Az egymást rendezés csak részben kényszer és praktikum. A színészgyakorlataink célja az, hogy legalábbis megközelítőleg tapasztaljuk, hogyan működik egy
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instrukció a színész oldaláról, milyen kiszolgáltatottságot jelent a rendezőnek, a partnernek és a játéknak való kitettség, a játékba való belefeledkezés, a színészként
való megmutatkozás. A jelenetek többsége persze a színészi munka tekintetében
értékelhetetlen volt, de Székelynek nem is volt célja értékelni a színészi munkánkat. Tapasztalnunk kellett, hogy a színész feladatát milyen mértékben befolyásolja
az, hogy a rendező milyen összetettségű feladatokat és fogódzókat tud biztosítani
a számára. mivel színészként (kis túlzással) képtelenek voltunk elősegíteni egy-egy
jelenet születését – azaz nagyon ritkán adtunk hozzá gondolatot, javaslatot, cselekvéstervet, pláne önálló értelmezést a rendezőnkéhez (nem kis részben azért, mert
mindannyian ugyanazt a ﬁgurát, Ivanovot próbáltuk rendezőként egy párhuzamos
próbafolyamatban önállóan megfogalmazni) –, a rendező munkája az egyes jelenetekben teljesen transzparens volt. Őt terhelte a felelősség minden hibáért vagy pontatlanságért. Kizárólag a rendezés munkáját tanultuk: hogyan lehet konkretizálni
egy pillanatot? hogyan jön létre egy drámai akció? hogyan válik jelentéstelivé egy
cselekvéssor? hogyan lehet túllépni az illusztráción, hogyan lehet esemény jelleget
kölcsönözni két, színészileg totálisan képzetlen ember viszonyba lépésének?
Kéthónapnyi foglalkozás után, annak dacára, hogy egyikünk sem vált technikásabb színésszé, a jelenetek ugrásszerűen feljavultak.

A MEGÉRTÉS GYAKORLATSORAI
Akárcsak az értelmezést végző rendező, a megértést folytató színész is egy gyakorlatsort hajt végre. mivel a színész munkája nem mechanikusan végrehajtandó cselekvések egymásutánja, hanem egy folyamatos mentális és ﬁzikális koncentrációt
igénylő gyakorlatsor végrehajtása. A végkimenetel mindig bizonytalan. Ugyan mind
a rendező, mind a színész tizedmásodperce lebontva tudja, mi egy-egy megszólalás „ideje”, meddig „kell”, hogy egy-egy cselekvés, pillantás, akció kitartson, mikor
lesz elég a színész lendülete egy-egy nehezebb szövegrész előadásához, vagy mikor
fog szükségszerűen kifulladni egy monológ háromnegyedénél – ez azonban nem
garantálja, hogy a színpadra lépő színész minden alkalommal sikerrel is fog járni.
nem, vagy csak ritkán lehet logikusan megindokolni, miért válik egy jelenet elviselhetetlenné (a számukra) attól, hogy egy cselekvés fél másodperccel rövidebb ideig
tart, vagy hogy az egyik mondatból kimarad egy jelző. Az avatatlan néző ezeket a
hibákat nem tudja tetten érni. A Székely Gábor képviselte szakmaiság viszont éppen abban áll, hogy a megvalósításnak a legapróbb mozzanatait is képes pontosan
artikulálni, a legkisebb összetevőkre visszabontani; kimutatni, milyen gesztus hiányzik és miért, rámutatni, hogyan kell „ellene játszani” egy „hangos mondatnak” halk
dikcióval, halk mondatnak harsánysággal stb.
nehezen megítélhető, mitől jó egy alakítás. Gyakran hallani színészektől, hogy
több tucat előadásból csupán kétszer-háromszor tudta eljátszani a szerepét – holott
a külső szemlélő ezt a két-három alkalmat sem feltétlenül tudná megkülönböztetni a tucatnyi másik estétől. A sikerültség kiszámíthatatlansága a megértés színhá85
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zának éppúgy nem-kiiktatandósajátossága, mint az improvizatív, happening- vagy
performanszszerű műfajoknak (jóllehet eltérő léptétekről van szó). ez az esetlegesség – azazhogy az alakításként értett értelmezés és megértés mindig aznap, ott és
akkor születik – nem valami megfosztottság, amit a színháznak szégyellnie vagy leküzdenie kellene. éppen ebből a kiszámíthatatlanságból kiindulva érdemes megragadnunk a megértés színházának megértésfogalmát.
Az értelmezés munkája a Boldogtalanok esetében abból állt, hogy a rendező és
a színész tisztázza, milyen, a szöveg által előirányzott aktusokat kell végrehajtani,
s hogy ezeknek milyen tempóban, milyen ritmikával kell követniük egymást. Körvonalazni kellett, milyen játéktéren belül miféle végigcsinálandó gyakorlatsor vezet
a szöveg által megkívánt megértésaktus végrehajtásához. nem valamit ért meg a
színész a Boldogtalanok esetében, hanem végigjárja az „igazságkereső logikával”
megalkotott szituációsort. ha megfelelő következetességgel van kijelölve a pálya,
ha kellő amplitúdók bejárására készteti a színészt, valamint ha a megtervezett ﬁgura elég teherbíró az általa hordozott antagonizmusok kikönnyítés (élvezés) nélküli fenntartásához, a gyakorlatsor végrehajtása belevezeti a színészt az ott és akkor létrejövő döntéskényszerbe. A megértésaktuseztazegészfolyamatotjelenti:
nempont-,hanemállapotszerűmegértés;nempillanatnyibelátás,hanemfolyamatosfeltárulás;nemvalamikülsőtörténésnek,hanemaﬁguraönmagánakmintdöntéshelyzetbekerülőnekamegértése.
A teleologikus dramatizálás kikényszeríti a ﬁgurából, hogy önmaga előtt/önmaga
számára megmutatkozzon: Ivanov „hallgass, te zsidó!”-ja; Don Juan elvira előtti térdre borulása; húber Sirmának sziszegett „Fogd be a szád!”-ja mind-mind olyan beszédaktus, amelyremagaabeszélősemszámított. önmaga számára okoz meglepetést azzal, hogy olyanemberréválik,akiéppenilyentettekethajtvégre. A cselekmény elején
sem Ivanov, sem Don Juan, sem elvira, sem Róza stb. nem úgy tekintett önmagára,
mintha képes volna arra, amit a cselekmény során végrehajt. ez az önismereti tréning
nem meditatív, nyugalmi állapotban végrehajtott magukba nézést jelent, hanem átalakulási, mássá válási folyamatot. A színész ábrázolta ﬁgura az előrajzolt, konzisztens
játéktér bejárásával folyamatos alakulásban van. A ﬁgura változásként, akciók és reakciók sorozataként értendő; pillanatfelvétel nem készíthető róla.
A bepróbált akcióként megvalósuló tettek, az intonációt és a hangsúlyt rögzítő
próbafolyamat után kimondott mondatok, végül az (általa és a többi szereplő által
végrehajtott) tettekre és mondatokra való, folyamatos reﬂexióként értendő belső
monológok hármasa alkotja a megértésvégrehajtandógyakorlatsorát. A játéktér
biztosítja, hogy az egyes szereplők ne szolipsztisztikus magányban, egymástól függetlenül, hanem összjátékban, egymáshoz képest, egymással viszonyban produkáljanak önmegértést. De a játéktér maga csak a ﬁgurák konzisztens egymáshoz kapcsolásaként jön létre. A játéktér a próbafolyamatban megtervezett és lebonyolított
megértői gyakorlatsorok eredményeként rajzolódik ki, azok kontextusává válik. A játéktér és a benne való gyakorlatsorok kölcsönösen előfeltételezi a másik meglétét:
86

I. M E TÓDUS

egy időben jönnek létre, egyik sincs előbb, mint a másik. úgy is fogalmazhatnánk,
hogy olyan játékról van szó, amelynek a játéktere a játszása közben jön létre.
Amennyiben az előkészítő munka sikeres volt, a megvalósítás – a konzisztens játékteret és az előkészített gyakorlatsort párhuzamosan létrehozó előadás – eseménnyé válik: időben kibomló, drámai döntéshelyzetek sorozatává. Az esemény kifejezést nem köznapi értelemben használom, hanem azokat a színházilag kitüntetett
előadásokat jelölöm vele, melyek kiemelkedő esztétikai értéket teremtenek, különleges befogadói tapasztalatot kínálnak fel, hogy aztán a színházi emlékezet számára valamilyen szempontból maradandónak bizonyuljanak. minden előadás magában hordozza az eseménnyé válás lehetőségét, de – hiába ez minden színházcsináló
célja – nem minden előadás válik valóban azzá. néhány előadás már az értelmezés
során olyan tévutakra téved, melyek nem az eseményszerű megvalósulás felé vezetnek, hanem a dráma hagyományos, a színházi közösség által túlontúl jól ismert értelmezéseknek a felmondása felé. ezek az előadások nem események, hanem a hagyomány illusztrációi. más, eredetibb értelmezésre épített előadások néhány
alkalommal képesek eseménnyé válni, máskor azonban – például a színészi gyakorlatsor nehézsége miatt – kudarcba fulladnak: a színészek hibát hibára halmoznak,
az előadás a néző számára érthetetlen lesz, a játék szétesik, inkonzisztenssé válik
stb. Az értelmezés bevett útjairól letérő társulat mindig kockáztat, mert míg a néző könnyen érti a megszokott értelmezéseket, többnyire idegenkedéssel, olykor bizalmatlansággal közeledik az újszerű, szokatlan, meghökkentő értelmezések felé.
és nincs olyan értelmezés – azaz nem létezik olyan előzetes játéktér –, amely maradéktalanul szavatol azért, hogy a próbafolyamat megkezdése után hat héttel a színészek minden este, amikor csak a darabot játsszák, eseményeket fognak létrehozni.

≠
A megértő színész gyakorlatai a következők:
a) A ﬁzikaitettek (akció) a mondatok közötti térben, a mondatok között megnyíló üres helyeken mennek végbe: átvezetik az egyik mondatot a másikba. A dráma szerzői instrukciói természetesen megelőlegezik a drámai akciókat. De Székely
már az első, általunk rendezett jelenetek megmutatása után egyértelműsítette, hogy
nem kimondottan javallott az akciókat a szerzői utasításokban előirányzottakra
korlátozni. A legszembetűnőbb különbség az első jeleneteink és a vizsgadarabok
között a jelenetek terjedelme és akciómennyisége volt. néhány hét alatt a rövidke
jelenetek akciókkal, néma cselekvésekkel dúsultak fel – ez tette élővé és játékossá
a kezdetben tompa, érdektelen jeleneteinket. megﬁgyelhető ez a diákszínjátszás
műfajában (de a gyengébb professzionális színházban) is: az ilyen előadások többnyire elmulasztják a mondatok közötti tér megnyitását, akcióval való kitöltését.
ezek az előadások nem játékra serkentik a színészt, csupán a szöveg előre megbeszélt pózokban történő, mechanikus elmondását várják tőle. A dráma verbális anya87
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gának elmondására szorítkozva hűvös, rideg és rövid előadásokat hoznak létre, s jó
néhány mondatot nem tudnak konkrét értelemmel megtölteni: a színészeknek csupán az intonációs készségeit használják, a testét, a ﬁzikai akciók révén ténylegesen
módosuló idegállapotát nem.
lassan tapasztaltuk ki, hogyan lehet felépíteni egy-egy akciósort. Az Ivanov realista, sematikus antagonizmusokra szorítkozó szövege nem kívánja meg – sőt, gyakran letiltja – az extrém szituációalkotást. Csehov drámájában a legtöbb dialógus kevés teret hagy a mondatai között, logikusan fűzi őket egymásba, ritka a törés, a
váratlan, éles váltás. Az akcióknak ugyanis éppen az a funkciójuk, hogy tájolják a
megértést, szituálják a szövegben minimális kontextussal vagy referenciával bíró
mondatokat.
Azok a mondatok kívánják meg az akcióval való megalapozástéskontextualizálást, amelyeknél a „naiv megértés csődöt mond” (tehát amelyeket egyáltalán nem
értünk), vagy amelyeknek a jelentése magától értetődő, ezért színházilag nem érdekes (tehát amelyeket „túl jól” értünk). Bizonyos mondatok csak azáltal válnak
színházilag relevánssá, hogy valami meglepő, a szöveg elsődleges jelentésétől elrugaszkodó kontextust teremtünk nekik néma, a mondatok közti térbe helyezett akciókkal. ezek az akciók tájolják mind a színészi, mind a nézői megértést. ezzel a
technikával eltávolodhatunk a bevett, hagyományos értelmezésektől, új olvasatokat teremthetünk, vagy jelentéssel tölthetünk meg érthetetlen, zavaros mondatokat.
b) A mondatok szituációjának a megtervezett és összehangolt, több ﬁgurát mozgató tettsort nevezzük. A szituálás meghatározza, hogy mikéntértsünk egy mondatot. A szituáció többdimenziós is lehet: elképzelhető, hogy három ﬁgura éppen
halálos életveszélyben van – ez az alapvető szituációjuk –, de ezt egymás elől változatos pótcselekvésekkel – zöldséget pucolnak, jojóznak, cigarettát tekernek – leplezni próbálják, s így – akár együttesen – létrehoznak egy álszituációt is.
Arra kell törekednünk, hogy precíz akciókkal körvonalazzuk a szituációt, s hogy
ez a kontextus minél érthetőbben kötődjön az elhangzó mondatokhoz. hiszen a
szituálás célja, hogy ne maradjon absztrakt, jelentés nélküli mondat.
A fenti DonJuan-elemzés szempontjából kulcskérdés, hogyan sikerül szituálnunk
a következő jelenetet:
SGAnARelle (Félre,DonJuantnézve) ez nem ember.
DonnA elvIRA nem folytatom, megyek. ennyi volt, amit el kellett mondanom önnek.
Don JUAn
Asszonyom, nagyon késő van. Kérem, maradjon itt. mindent meg
fogunk tenni a kényelméért.
DonnA elvIRA nem, Don Juan, ne marasztaljon tovább.
Don JUAn
Asszonyom, higgye el, örömömre szolgálna, ha itt maradna.
DonnA elvIRA mondom, hogy nem. ne fecséreljük az időt fölösleges beszéddel.
hadd menjek végre, ne is próbáljon elkísérni…
(DonnaElvirael.)
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Az értelmezés kulcskérdése, hogy mit tesznek egymással a ﬁgurák, mielőtt elmondják a dráma verbális anyagát. milyen intenzitású ﬁzikai akciókkal marasztalja Don
Juan elvirát? Dulakodnak? meddig menne el Don Juan elvira ott-tartásáért? mit tesz
mindez alatt Sganarelle (aki mindvégig jelen van a térben, noha csak kétszer szólal meg)? Befogja a fülét, elsomfordál vagy leesett állal ﬁgyeli a donjuantalanodó
gazdáját? milyen terjedelmű hallgatás, mekkora belső küzdelem előzi meg Don Juan
kérését („örömömre szolgálna, ha itt maradna”) és mennyire bírja megalázni önmagát? (Az értelmezés szempontjából szerencsés, ha a mondata irtózatosan nehezen születik meg!) elvira könnyek között távozik? Kapkodva mondja el a három zárómondatát, vagy minden egyes mondat között hosszú másodpercek telnek el,
miközben lefejti magáról a ragaszkodó Don Juant? (Utóbbi a szerencsés, hiszen ez
az út teszi lehetővé, hogy elvira kilépőmondatai egyre növekvőbb intenzitással, eltérő helyi értékkel szólaljanak meg!) Stb.
egy sor olyan kérdés, amely döntően befolyásolja a mondatsor jelentését, s elősegíti, hogy a ﬁgurák minél nagyobb amplitúdókat járjanak be, a mondatok pedig
konkrét jelentéssel telítődjenek, s ne csak a dikcióval való ügyeskedés szabja meg a
hangvételüket.
c) A mondatokkimondása (dikció) döntő módon függ a ﬁzikai akcióktól. A megértésszínházaalapvetőenakciócentrikus. nem maradhat absztrakt, szituálatlan mondat az előadásban. A verbális anyagot a megértésgyakorlatok során semmi sem tünteti ki; pusztán intenzitásjelző szerepük van – akárcsak egy-egy tettnek. ez lényeges
különbség az értelmezés saját hierarchiájával szemben: az asztal mellett a miérteket a mondatoknak teszi fel az értelmező; a megértés hogyan kérdései által a hangsúly átkerül a jelenetek folyamatszerűségére, amelynek legfeljebb orientálói a mondatok. Jelzőbóják, amik között az akció-sorok végbemennek.
A Don Juan nevű ﬁgura önmegértése nem függetleníthető a Don Juant játszó színész megértésétől. A színésznek tökéletesen értenie kell a szituációját: tisztában
kell lennie azzal, miféle gondolatok merülnek fel a játszott karakterben annak a szituációnak a kezelésére, amelyben benne áll; ezeket – mentális gyakorlatsorként –
végig kell gondolnia, a felmerülő mozdulatokat végre kell hajtania stb. A színészi
megértés több is, kevesebb is, mint az értelmezés; a színésznek értenie kell, miért
következik logikusan a ﬁzikai cselekvéséből a mondat kimondása – máskülönben
nem szabad kimondania a mondatot! –, de ez nem a józan belátáson, hanem a ﬁzikai állapot intuitív megértésén alapszik: aszövegmegvalósításán. A színész ritmusérzéke vagy testtudata legalább annyira fontos annak érdekében, hogy egy-egy mondat pontosan, jó pillanatban, világosan artikulálódjon, mint az előzetes elemzés
precizitása. Kiszámíthatatlan, s természetesen nincs mércéje, hogy éppen mennyi
ideig tart és mennyi akciót követel meg, hogy eljusson egy-egy mondat kimondásáig.
mivel a ﬁzikai cselekvések nem illusztratívak, hanem tényleges színészi jelenlétet kívánnak meg, szükségtelen arról beszélni, hogy a színész „beleéli-e magát” Don
Juan, elvira vagy Sganarelle szerepébe, vagy sem. A ﬁzikai akciók lebonyolításával
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a színész megteremti azt az (egyik lehetséges) állapotot, amelyik által az értelmezett mondatok elhangzásához oktársul. Ugyan a szövegtől indul a színházcsinálás,
a megvalósítás során akció és dikció megkülönböztethetetlen összetartozását kell
megcélozni. Szerencsés esetben ez olyan ﬁzikai állapotot jelent, amelyben magától
értetődően hangzanak el az elmondandók. ennek semmi köze a „beleéléshez”. hiszen az állapot, amelybe a ﬁzikai akciók révén a színész kerül, a sajátja: az ő testét
és idegrendszerét veszi igénybe. ez az állapot közvetlenül előkészíti, hogy megértse a helyzetet, amelyben benne áll, és önmagát mint ebben a helyzetben állót. Az
előzetes, konzisztens értelmezés ekkor már csak játéktérként érvényesül, azaz olyan
összehangoló keretként, ami biztosítja, hogy az egyes szerepformálások egymással
is viszonyba lépjenek, s a szereplők összjátéka következetes egészt adjon ki.
d) A belsőmonológ szerepe a kimondott mondatoktól és a végrehajtott akcióktól abban különbözik, hogy a néző elől mindvégig rejtve marad. A belső monológ a
ﬁgura a saját és mások tetteivel való viszonyát, az arra való reﬂexiót rögzíti. egy
maradéktalanul megkomponált előadás esetében a belső monológ az összes ﬁgura
minden egyes színpadon töltött pillanatában szól.
Kardinális kérdés ez olyan különleges szerepek esetében, mint Brecht Kurázsi
mamájának a néma Kattrinja, aki szinte mindvégig színen van, de egyszer sem szólal meg, s a szöveg meglehetősen kevés támpontot ad arra vonatkozólag, hogy mit
csinál a színpadon. (ennek a problémának egy nagyon erősen redukált változatát
láttuk az imént a Don Juan–elvira duettben kibicelő Sganarelle-nél.) A belső monológ szavatol azért, hogy a ﬁgurák mindvégig konzisztensek maradjanak akkor is, ha
tettekkel vagy szavakkal nem tudják kinyilvánítani, hogy éppen hol tartanak. A ﬁzikai akciók a tettek, a belső monológ agondolatokkoreográﬁája. Csakis akkor rajzolnak ki konzisztens ívet a megtett akciók és a kimondott mondatok, ha egy-egy
ﬁgurának a tettei és mondatai közötti üres tér ki van töltve a belső monológgal.
nem szükséges, hogy a szereplők folyamatos cselekvésekkel és permanens beszéddel tudósítsanak arról, hogy éppen mi zajlik bennük. De az nagyon is szükséges egyegy szerepív megrajzolásában, hogy a hallgatásnak vagy a nem-cselekvésnek éppúgy
legyen miértje és hogyanja, mint a mondatoknak és az akcióknak. Akkor is, ha csak
a színész van tisztában azzal, hogy éppen miért nem szól, miért nem cselekszik.
A belső monológot a többi szereplő akcióival való folyamatos viszonyban állás alkotja. A színésznek nemcsak a saját szövegének értő megjelenítésére, hanem a többiekére is ﬁgyelnie kell; tisztában kell lennie azzal, hogy az ő ﬁgurájának a perspektívájából mit jelentenek a többiek akciói. ez az értelmezés természetesen teljesen
mást olvas ki az elé táruló cselekvésekből, mint az akciókat lebonyolító ﬁgurák vagy
a darabot koordináló rendező. A színház sokperspektívás műfaj: a tényleges összjáték csak akkor valósul meg, ha folyamatosan zajló, párhuzamos belső monológok
sokasága tölti ki az akció és beszéd szüneteit.
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≠
A megértés színházában az ábrázolt ﬁgurák nem függetlenek a megértés gyakorlatsoraitól. A színész nem leképez egy eleve, az értelmezés által adott, identikus ﬁgurát. (Szemben mondjuk a commedia dell’arte műfajával, ahol a ﬁgurák sémák formájában, az éppen lebonyolított cselekvéstől függetlenül is kéznél vannak.) Az
értelmezés konzisztenciája csak azt szavatolja, hogy a gyakorlatsorokként megvalósuló, folytonos mozgásban lévő ﬁgurának következetessége legyen; a szerepívet
a feladatok végigcsinálása, az előzetesen, miértekkel és hogyanokkal megrajzolt út
végigjárása teremti meg.
A ﬁgurák laza, változékony identitását szemléletesen jellemzik a szituációk megteremtésére irányuló próbafolyamatbeli gyakorlatok. A szituációk megtervezése alkotja a próbák magvát. Székely nagyon sokszor elismételt javaslata, hogy a próba
kifejezést szó szerint értsük. Tettsorokat, intonációt, gesztusokat lehet csak eljátszani, absztrakt módon körülírt karaktereket nem. A ﬁgurák megvalósítása attól
függ, hogy a rendező és a színész milyen sikerrel tud változatos cselekvésekre lehetőséget adó akciósorokat teremteni a szövegek számára; mennyire tudják bemozgatni a ﬁgurát, tartalommal tölteni meg a mondatok közötti csendeket; mennyire
tudják kitágítani a mondatok jelentésmezejét azáltal, hogy szélesebbre húzzák a
mondatok közötti réseket. A változatos szituációk kipróbálása elsősorban azt vizsgálja, hogy egy-egy ﬁgura hogyan viselkedne különböző szituációkba állítva. A próbafolyamat során hasznos lehet olyan szituációkban is vizsgálni a ﬁgurákat, amelyek a cselekményben benne sincsenek. ez is növeli a színész mozgásterét, többet
fog tudni a szerepívet alkotó konzisztenciáról, ha változatos megvalósulásait próbálhatja ki. S könnyen meglehet, hogy egy-egy jelenet megértéséhez éppen egy ilyen
ﬁktív jelenet szolgáltatja a kulcsot: Don Juan és elvira fenti párosának megértéséhez hozzásegítheti az értelmezőket, ha elgondolják, miként mehetett végbe kettejük első találkozása; elvira értelmezését mélyíti, ha a ﬁktív jelenetben ugyanez a
párbeszéd lejátszódik közöttük fordítva stb.

A JÁTÉKTÉR BEJÁTSZÁSA
A fentebb körvonalazott értelmezői és megértési gyakorlatsorok jól mutatják, miféle totális koordinációt irányoz elő a megértés színháza a rendező számára. A koordinálás nem azonos a dominálással. A rendezőnek képesnek kell lennie arra, hogy
akciókat, intonációkat vagy belső monológokat javasoljon a színész számára, ez
azonban nem jelenti azt, hogy pontról pontra az egész, a színész számára előirányzott akadálypályát neki kell létrehoznia. Az értelmezés konzisztenciájának megteremtése után a színész – a játéktér adta lehetőségeken belül – önmozgó.
A rendezőnek olyan színházi gépezetet kell alkotnia, amely alkalmas a színészek
összjátékban való orientálására. Az előadásként megvalósuló összjátékba a rendező már nem szól bele. Utólag természetesen hozzászól, jelzi, hol akadozott az össz91
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játék, ki vétett el egy-egy szakaszt a megértői gyakorlatsorban, hogyan lehetne még
pregnánsabban megvalósítani egy szándékot stb. De az előadás már játékként valósul meg.
A megértésszínházábanösszjátékformájában – a játéktér keretein belül – kollektív(közös)megértészajlik. Adva vannak a tágan értett szabályok, de hogy milyen
lesz a játék, s hogy a játékból milyen játéktér olvasható majd ki, az a performatív
megértéstől – az ott és akkor történő végrehajtástól – függ. A nézőnek nem kell
kikövetkeztetnie az előadásból, hogy mik voltak a játékszabályok, hogy miféle instrukciók hangoztak el; minél inkább rejtve marad a rendező munkája, annál eredményesebb a megvalósítás. A végbemenő értelmezésnek nem az a végső célja, hogy
a néző visszafejtse az eredetileg létrehozott, a játék konzisztenciáit biztosító eredeti értelmezést. A színház által létrehozott jelentések rugalmasak. A befogadó
számárafelkínáltesztétikaitapasztalatnemlezárt,pontosanmeghatározottértelemegészátadásárairányul,hanemintenzitásokat,potenciálisanmegrajzolhatószerep-éstörténetíveketkínálfeltovábbiértelmezésre.
mindaz, amit romantikus körülírásokkal a szerepbe belevesző színészről vagy az
alakítás hitelességéről mondani szoktunk, a megértés színházában úgy merül fel,
mint egy gyakorlatsor precíz, mentális és ﬁzikai koncentrációt igénylő végrehajtása. Az előadás létrehozásában – a szöveggyakorlatoktól a játéktér és a gyakorlatsor
konzisztenciájának megteremtéséig – felhalmozott munka mind az összjáték létrejöttét szolgálja. A megértés-aktusok a gördülékeny összjáték révén történő, eseményszerű bekövetkezte az egész próbafolyamat célja.
„A játék izgalma, lebilincselő hatása abban áll, hogy a játék fölébe kerekedik a játékosoknak”,17 írja Gadamer. A bejátszás során létrejövő játéktér komplexitásának
és érthetőségének feltétele a következetesen végigvitt próbafolyamat. De az előadásban – amennyiben sikerült – eltűnnek a létrehozók: eltűnik a drámaíró és a szöveg,
eltűnik a rendező, eltűnnek a színészek, eltűnnek az instrukciók, láthatatlanná válnak a játékot koordináló, e tanulmányban meghatározni próbált előkészítő szakaszok, hogy átadják a helyüket a létrejövő játéktérnek, valamint az azt benépesítő,
folyamatszerűen változó, állandó keletkezésben lévő ﬁguráknak.

≠
Szót kell még ejtenünk a megértés színházának mai, számunkra való relevanciájáról.
A megértés színháza felől értelmezhetetlen az olyan színházi gyakorlat, amely
semmit sem bíz a véletlenre. A megértés gyakorlatsorait mindig ott és akkor kell
végrehajtani; ez szavatolja, hogy az előadás ne (elő)kész(ített) mondatok és tettek
újra meg újra elismétlése legyen, hanem mindig jelen időben, a gyakorlatsorokból
születő megértés – szemben az attrakció-alapú színházakkal. Az utóbbi kategóriá17
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ba nemcsak a szórakoztató színház műfajait sorolhatjuk, de olyan korszakos jelentőségű rendezők munkáit is szembeállíthatjuk a megértés színházával, mint Tadeusz
Kantor, Klaus michael Grüber, Robert Wilson vagy Christoph marthaler. Kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedek nyugat-európai színházában a színházcsinálásnak ez
a műfaja vált dominánssá. Ezekbenazelőadásokbanazeseménynemindividuális
aktus,hanemkollektívattrakció. A színész által végrehajtott gyakorlatsor természetesen itt ugyanúgy magában hordozza a hibalehetőségeket, s gyakran már-már a
cirkuszban tapasztalható téttel bír, hogy sikerül-e bizonyos mozgásokat hibátlanul
kivitelezni. Amennyiben nem sikerül, a kollektív attrakció elbukik. ezeknek a spektákulumoknak azonban van mércéje: a színészek által végrehajtott, olykor ﬁzikai
veszéllyel is járó koreográﬁáknak igazodniuk kell egy pontosan meghatározott metrumhoz, amelynek elvétése az avatatlan szemlélő számára is szembetűnő (lehet).
A megértés színházában a gyakorlatsornak nincs mércéje. Többnyire nem jár az
attrakcióeseményekhez fogható ﬁzikai veszélyekkel. Az individuális megértés-esemény egy vagy több ﬁgura valakivé válását mutatja be. A személyiség(ek)keletkezéseésátalakulása,nempedigegykollektívaműködésefoglalkoztatja. hogyan lesz
Ivanov öngyilkossá – azaz milyen lépésekben jut el egy ember oda, hogy a szituációját totálisan kiúttalanként ismerje fel. hogyan veszti el Don Juan don juanságát –
azaz hogyan válik egy gőgös, önmagába fordult ember alázatossá. hogyan borul fel
Róza és húber szövetsége, hogyan zárul be újra a kapcsolatuk – miféle dinamika
hoz létre ilyen erős szövetséget, miből áll egy ilyen szövetség, miféle védettséget és
esendőséget jelent benne létezni stb.
A kérdezve értelmezett szövegből felépített gyakorlatsor végigjárása és megértése esetenként teljesen eltávolodik a szövegtől. A színész és a színész mintáját követve a néző nem azt érti meg az előadás során, hogy mit jelent egy dráma. Az
előadás és a színészi játék ajánlatot tesz arra vonatkozólag, hogy a szöveg javaslatait követve hogyan lehet megalkotni egy játékteret, s hogy azon a játéktéren milyen ﬁgurák és milyen sorsok fordulnak elő. ezt az ajánlatot a néző vagy elfogadja,
vagy nem; vagy – a színészi megértésfolyamatot követve – ﬁgyelemmel kíséri és értelmezi, vagy elutasítja, mint az ő – a darabról való – előítéleteivel összeférhetetlent.
más játékterek is megalkothatók ugyanazon dráma javaslatai által, s egy-egy szöveg bizonyára éppen akkor merül ki végérvényesen egy-egy színházi közösség számára, ha elgondolhatatlanná válnak új játékterek, kiolvashatatlanná az új gyakorlatsorok, létrehozhatatlanná új ﬁgurák. A résztvevők számára persze egy-egy ilyen
újramondás is hozhat eseményszerűséget, de a színházi hagyományközösség számára az ilyesmi kevéssé releváns. létrehozhatók hasonló játékterek és hasonló ﬁgurák különböző szövegek révén is. említettem, hogy Székely Gábor pályájának
egyik lényeges felfedezése volt, hogy a Macskajáték-, a Boldogtalanok vagy a Danton-gyakorlataival kikísérletezett egy, a lélektani realizmus szabályrendszerén alapuló játékteret és ﬁguratípust, amelyet aztán termékenyen és sikerrel érvényesített
olyan szövegeken, amelyeknek a magyar színházi hagyományban másfajta játékte93
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reket és ﬁguratípusokat tulajdonítottak – ez kétségkívül értelmezői forradalom volt.
A megértés színháza megkívánja az új játékterek és új szabályrendszer-variációk
megteremtését: új ﬁgurák más premisszákon alapuló keletkezésének az ábrázolását, más jellegű eseményeket. ehhez új, irodalmi vagy színházi szövegek is nyújthatnak inspirációt – de a társművészetek technikáival is teremthetők másfajta, színházilag újszerű játékterek.
mindazoknak, akik továbbra is alkalmasnak tartják a színház intézményét a ﬁgurális ábrázolásra, arra kell felkészülniük, hogy újszerű antagonizmusokat, a sablonossá merevedett karaktereket megújítani képes problémákat, az eddigiektől eltérő
játéktereket fedezzenek fel. ez a színházi ﬁguráció terén olyasfajta forradalmat követel meg, amilyet a késő modern festészetben Francis Bacon, lucian Freud, Balthus
vagy Arnulf Rainer végzett el: ők ugyan nem számolták fel mindenestül a ﬁgurációt, de totálisan átalakították egy-egy ﬁgura megalkotásának kritériumait. vannak
ilyen kezdemények a színházban is: a hiperrealista, netán az alanyi-dokumentarista vagy a nevelő-terápiás színház egyformán megértésaktusok kiprovokálását, a szövegeken keresztül végrehajtott önanalízist tűzi ki célul, egy, a lélektani realizmustól jelentősen különböző ﬁgurafogalommal, kevésbé esztétizált játéktérrel operálva.
A ﬁgurák mibenlétét megújító és új játéktereket elgondoló teremtő munka, nem
pedig – mint sokan javasolják – a drámairodalom teljes elvetése lehet a biztosítéka
annak, hogy a magyar színházművészet ne merüljön ki a meglévő formák unalmas
újrahasznosításában, de a saját – nem kis részben Székely Gábor által megalkotott –
játékhagyományát se kelljen mindenestül megtagadnia.
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HALÁSZ PÉTER LEVELE
SZÉKELY GÁBORHOZ
1

HALÁSZ PÉTER LEVELE
SZÉKELY GÁBORHOZ
1

Kedves Gábor,
ha jól értelmeztem, a kiinduló pont a színészvezetés. Speciﬁkus színészvezetés
klasszikus formában. A színészvezetés két alapeleme a begyakorlottság és az improvizáció.
Az improvizáció nézhetetlen, értelmezhetetlen, fárasztó, ha nincs helye a színpadon, ha a szöveget ilyen vagy olyan oknál fogva nem érteni, ha a színész túl sok
karaktert használ egy jelenetben, ha energiát pazarol.
A begyakorlottság akadálya lehet annak a csodának, amit egyedül a színház képes nyújtani: azt az érzést, hogy megrendítő események zajlanak le akkor és ott,
ahova tervezték.
Gondolom, ezek halálra unt ismeretek. mégis ez a színészvezetés alapja. ez az,
amit minden megmozdulásban, instrukcióban érdemes követni.
matematikus barátommal gyakran rágódunk az improvizációelméleten (matematikai elmélet, egyébként a kalkulus körébe tartozik). egy, kettő. és ami közte van,
elképzelhető improvizációnak, és ha ritmus szerint 1.1, 1.2, 1.3, akkor még kisebb
egységek az improvizáció helyi értékei. világos, egyszerű kiindulópont. viszont számtalan esetben nem lehet tudni, hogy mi történik egy és kettő között. Szóval nem
akarok elkalandozni. ezért visszatérek a begyakorlottsághoz és a színpadi improvizációhoz.

1

halász péter Székely Gábor második és harmadik osztályában tartott kurzusokat. ez a magánlevele 1996-ban íródott.
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SZABADOK ÉS FEGYELMEZETTEK
Talán ez lenne a kurzus címe. ennek a kurzusnak a színészi kibontása.
A színház energiaszolgáltató üzem. A színésznek több energiát kell kibocsátani,
mint amennyit nyer a környezetéből, különben az üzem értelmetlenül működik.
A rendező, csakúgy, mint az apparátus többi eleme, ezt a végeredményt segíti elő.
A látvány, a zene stb. a színházban csak akkor nyer értelmet, ha megszemélyesedik
a színész által. Az ő helye, az ő drámája, az ő ruhája stb., nem a rendezőé. A nézők
a színészt ﬁgyelik, nem a rendezőt. nem részletezem. A rendező csupán emlékeztető a néző számára. egy hely, egy rend(szer), ahova elhelyezheti azt az embert, akit
órákon keresztül ﬁgyelt.
most itt felfüggesztem a bevezetést, és ötletszerűen leírom, hogy mire fogok
koncentrálni a kurzus alatt. Azért is teszem, mert valamiféle reﬂexiót várok. Azért
is teszem, mert ilyen formában még nem foglalkoztam színészekkel. Bár az elmúlt
években a színháznak éppen ezen aspektusa volt munkám legfontosabb eleme: milyen viszonyt alakítson ki a rendező a színésszel a színpadi munkában.
A színész semmivel sem butább, mint a rendező, csak a színház egy másik pozíciójában dolgozik. A rendező nyomása nagy területre hat. A színészé kisebb területre, ezért nagyobb a nyomás.
A legkisebb kormányzás a legjobb kormányzás. minél önműködőbb a rendező és
a színész kapcsolata, annál hatásosabban működik.
mint bevásárlókocsi a shopping mallban. Be kell egy százast dobni, és a kocsi a
tied. ha nem viszed vissza, valaki visszaviszi helyetted egy százasért, vagy a személyzet, vagy akárki. Ilyen konkrét, jól meghatározott viszonyokban a színész és a
rendező is jobban élvezi a bevásárlás örömét.
most klasszikus példákból fogok felsorolni néhányat (és ezek valóban ötletszerűen jöttek elő belőlem, bár az is lehet, pavlov kutyája vagyok). olyan ötletek ezek,
amelyeket fontosnak és leírhatónak találtam, tehát mint tapasztalat átadható.

SZÍNÉSZET AZ EPIKUS SZÍNHÁZBAN
Itt a mesét megelevenítő színész mindent másképp játszik, mint ahogyan mondja.
Pekingiopera – sírás helyett nevetés. vagy az öreg mindig siet, a ﬁatal ráérősen mozog, mert neki még van ideje. Szóval a mese attól személyes, hogy a színész nem
azt játssza, amit mond, hanem az ellenkezőjét. ezt az ellenkezőt a színész és a rendező közösen találja meg. Az anya beteg gyermekével nem rohan át a színpadon,
hanem ölében tartva, szinte egy helyben topog, akció – nem akció.
Szóval minden fordítva van. úgy is mondhatnám, hogy az agyunkban van a fejünk, és nem fordítva. ezt az is el tudja képzelni, aki eddig fordítva gondolta. hiszen éppen ez a színház vonzereje. Intellektusa. A fej csupán egy szó. Szavak csupán szavak, szavak, szünet…
vagyis egy kurvának szüzet kell játszani. nem cifrázom, csak úgy tapasztalatból
mondom. és ha már két kiszögellési pont áll a rendező rendelkezésére, könnyebben
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indítja útjára a színészt. ennek színészvezetési következményei vannak. Könnyebbé
teszi egymás megértését. egyben meghatározza a stílus komolyságát, átgondoltságát.

NO SZÍNHÁZ ÉS OPERA
mondjuk, hogy mindkét esetben komoly képzettséggel rendelkező előadóról van
szó. Szigorú tradicionális szabályok szerint működik a színész, kottára énekel, mozog, minden akciónak centire kimért helye van, és mégis, a nézőnek az az érzése,
hogy ilyet még nem látott. mert nem a rendezésre ﬁgyel, hanem a szellemidézésre
– ha sikerül a színésznek. A színész minden akadályt elhárít, hogy mellékes körülmények ne zavarják meg a rítusban.
mozdulatai (matematikailag) nagyon is meghatározottak. De itt is két kiszögellési pont között történik valami. Itt szabadulnak fel az energiák. Itt jelenik meg a
szellem. Az pedig nem más, mint a mindnyájunkra vonatkozó, mindannyiunkat
megérintő dráma. A nem látott világ vizuális és érzelmi megjelenése. ehhez nagyon
pontosan kell tudni, hogyan kell egy lepedőt összehajtani, mert ha mindig az életrealitás és a véletlenek ad hoc jellegű utánzásával vagyunk elfoglalva, akkor legfeljebb tükörképet kapunk az életről, és megállapítjuk róla, hogy pont olyan, mint amilyennek elképzeltük. így aztán mindenki a magára vonatkoztatott élménnyel távozik
és nem is tudja, hogy a másik mit látott. holott a színház mindig is a közösségnek
szólt, nem csak a közönségnek. A színház az, amikor az emberek mint közönség
áradnak be a nézőtérre és legalább egy pillanatra, mint egy közösség tagjai távoznak. (Kissé patetikus. De azért mulatságos is, nemde?)
A no színész blaszfémiával foglalkozik. halottak élesztésével. Szellemek materializálásával (lásd még Jézus). De ehhez nagy fegyelemre van szükség és szabadságra. Itt nem szabad a nézőktől és a sajtótól tartani. A színész itt a legmagányosabb. mert valóban ő a szellemidéző. ezt kell elősegítenie a mesternek, az
operarendezőnek, a rendezőnek. Befejezetlenül hagyom ezt is. nagy téma.
A buborék címet adnám ennek a fejezetnek: Színészabuborékban.

HAMLET SZÍNHÁZA
Botrány a palotában. mi botrányos manapság? Ami nincs rendben, az botrányos. és
a színész nem azt játssza, ami botrányos, hanem azt, ami rendben van. láttam meztelen hamletet. nem is olyan régen, és meghökkentőbbet. A rendező hülyének nézi
a színészt, az bekapja a divatlegyet, amit ma modern sikerszínházból, ﬁlmből, tévéből és életből koppintott. A kirakatrendezőket kihagytam véletlenül. pedig nagyon jelen vannak… A „jó modor” mindig botrányos. A tényszerűség a hatással szemben mindig botrányos. persze kényelmetlen, mert nehezebb a nézők kegyeibe férkőzni ilyen
alapon. De ha sikerül, megéri. persze hamlet színészei is panaszkodnak az általános
helyzetre, amelyben működniük kell. A botrány a palotában igazi elkötelezettséget
igényel minden alkotótól a színházban. vagy egy vakon végrehajtott isteni mozdulat
vagy egy politeness. vagyis jó modor. Tényszerű, előítéletmentes, barátságos.
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VÍGJÁTÉK
A színészvezetés a vígjátékban ritmus kérdése. Ugye, erről nem kell sokat beszélni.
Csak a magyarázatra irányítom a ﬁgyelmet. pontosabban csak egy magyarázatra: az
a színész, aki jó ritmusban válaszol, reagál, cselekszik, azt a szívébe zárja a néző,
mert azt látja, hogy a színész rettentően benne van a dologban. minden idegszálával jelen van az őt körülvevő világban, a mások plusz a másik dolgában. ezért tud
vele azonosulni, ezért érez vele rokonságot, ezért néz fel rá, mert azt látja, hogy ott
annak az embernek a helyén van a szíve. él. persze van itt más is, de most csak erről.

CSEHOV IDIÓTÁI
Azért unom a Csehov-előadásokat (szerettem olvasni őket), mert azt gondoljuk a
ﬁguráiról, hogy normálisak, csak hát az élet… Szerintem mind idióta… kivéve téged és engem, de te nagyon gyanús vagy számomra, és már meg is érkeztünk Stan
és panhoz, laurel and hardy. vagyis a két színészhez, akiket megértett Beckett, és
megpróbálta színpadra állítani a két ﬁgurát. valahogy sikerült is a dolog, de annyira nem, amennyire nekik. ezért aztán, ha a modern színjátszás, az abszurd és a többi tanítására vállalkozom, mindenképpen a vaudeville-t vagy a Stan és pant választom alapul. és akkor talán egyszer Beckett költészete is működésbe hozható.
Igyekszem távol tartani magam a morálpszichológiai elemzésektől. ezek automatizmusok, amit a szöveg vált ki a színészből, vagyis az önkifejezés tilos, mert az
jön magától, különösen, ha az ember jelen van.
Bemegyek az osztályba, és az első órát így kezdem: Kedves ﬁatal rendező kolléga, az első instrukciója a színésznek ez legyen: megérkeztél az otthonodba, vagy ez
az új otthonod, itt fogsz lakni. Színész vagy. más lakásod nincs is, mint a színpad.
Itt az alvóhelyed, a mosdód, és itt vannak a társaid. életed tanúi pedig ott ülnek
lenn, érezd magad otthon, nincs másod, mint ez (ez nem vicc). én kóborlási mániában szenvedek gyerekkorom óta, de van bennem valami színész is, és amióta igazán megértettem, hogy a színpad az a hely, ahol otthon érzem magam, még azt is
el tudom képzelni magamról, hogy akár színész is lehetnék. ez nem patetikus, ezt
úgy értem, hogy Izabella u. 46. II. emelet 3., egy szoba-konyha. A Szabónénié. Ilyen
konkrétan a te otthonod a színpad. Az a pohár víz, amit felemelsz az asztalról a darab közben. Az ajtó, ahol belépsz stb. Konkrét.
még egy dolgot biztosan megtanítanék a színészeket instruáló rendezőknek. ez
pedig a takarékosság. persze, erről sem kell sokat beszélni. Csak annyit említek,
hogy az első atomrobbantáshoz szükséges láncreakció-kísérletnél (sárkányfaroktechnológia) egy radioaktív csövön áteresztettek egy radioaktív rudat. Ismeretek
hiányában túl gyorsan. és csak egy kis zöld szikra pattant ki. A több millió dolláros
rudacskákból. energiatakarékosság, a megfelelő adagolás. Tisztelet a szavak iránt.
A mozdulatok iránt. mások iránt. Tisztelgés saját normalitásunk előtt.
Azért járok ritkán színházba, mert amikor a színészek beindítanak egy mondatot, már tudom, mi lesz a vége. így aztán tudom, hogy itt nekem már nincs esélyem
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a metamorfózisra. Aztán haza is megyek. mert sem a gyereket, sem a felnőttet nem
tiszteli bennem a színház, amelyik nem az idő legszéléről szólal meg.
(ez az egész úgy született, hogy vasárnap este hazajöttem és ígéretemnek eleget akartam tenni.)
Szerintem kiindulópontnak megfelel.
és persze vissza is kell tartanom magam, mert enyhén grafomán vagyok.
üdv.
h. péter
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MISSZILIS LEVÉL
SZÉKELY GÁBORNAK
„emlékszem, moszkvában egy alkalommal láttam, hogy előttem egy ember jön
ki az utcára, ﬁgyelmesen nézi a járda köveit, majd kiválaszt egyet, ráül, és kezdi
(legalábbis nekem úgy tűnt) a legnagyobb erőfeszítéssel vakarni vagy dörzsölni.
»mit csinál ez evvel a járdával?« – gondoltam magamban. Közelebb mentem, és
láttam, hogy mit csinál: mészároslegény volt és a kését élesítette a járda kövén.
egyáltalán nem a kövekre gondolt, amikor szemügyre vette őket, még kevésbé,
amikor a dolgát végezte. élesítenie kellett a kést, hogy húst vágjon: én meg azt
hittem, hogy a járda kövével csinál valamit. hasonlóképpen úgy hisszük, hogy
az emberiség kereskedéssel, megállapodásokkal, háborúkkal, tudományokkal,
művészetekkel foglalkozik: valójában az emberiség számára csak egy dolog fontos, az emberiség csak egyvalamit csinál – megvilágítja magának azokat az erkölcsi törvényeket, amelyekkel él. ez a cél éppoly jelentéktelennek látszik, mint a tompa és az éles kés közötti különbség. A kés nem egyéb késnél, és az, akinek ezzel
a késsel nem kell semmit vágnia, a tompa és éles kés közötti különbséget észre
sem veszi. Annak azonban, aki megértette, hogy egész élete többé-kevésbé a tompa vagy éles késtől függ, annak minden köszörülés fontos, az tudja, hogy a kést
nem lehet elég élesre fenni, és hogy a kés csak akkor kés, ha könnyen elmetszi
mindazt, amit vágni kell vele.”
lev Tolsztoj1

Kedves Gábor,
ez volna a levél, amit az óráimról írok neked, s bár szakmai ügyekről szól, mégis tulajdonképpen magánlevél. Régen töltőtollal írták az ilyet, most az olvashatóság érdekében inkább a nyomtatott formát választom.
1

lev Tolsztoj: mit tegyünk tehát? Ford. Kulcsár Aurél. In LevTolsztojművei9.Tanulmányok,cikkek,
vallomások,1859–1909. Budapest, magyar helikon, 1967. 150–151.
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egyrészt leírnék egy-két dolgot, amit talán nem árt tudnod az óráimmal kapcsolatban, másrészt megpróbálom összefoglalni, hogy a benyomásaim szerint körülbelül mi volna az, amire a hallgatóknak szükségük lehet a jövőben, és amit én tudnék tanítani nekik.
emlékeztetőül: az első félévben volt egy általános irodalomelméleti, elemzési bevezető kurzus ottlik Géza Iskolaahatáron című regényén keresztül (Azelbeszélés
nehézségei címmel, mintegy az élménynovella-írás hátteréül), Kosztolányi- és Csáthírások elemzésével, valamint a viktor grazi AMesterésMargarita-rendezéséhez
kapcsolódva Bulgakov-elemzésekkel; a második félévben volt egy Füst milán-kurzus, Afeleségemtörténetével a középpontban (mintegy a Boldogtalanokhoz kapcsolódva) és egy kortárs oroszdráma-elemzések óra az évvégi vizsgarendezésekhez nyikolaj Koljada, vla gyimir Szorokin, vaszilij Szi garjev és a presznyakov ﬁvérek
szövegeivel, valamint egy kitérő internetes forráselemzéssel a sorozatgyilkosok karakterológiájának témakörében.
A témák, mint látható, többé-kevésbé próbálnak illeszkedni a ti témaválasztásotokhoz, de az óravezetés során ezeket a kapcsolatokat nem igyekeztem külön hangsúlyozni, az óráim inkább párhuzamosan futó kurzusokként működtek, amelyek
révén éppenséggel találhat összefüggéseket az, aki akar, anélkül azonban, hogy ezt
próbáltam volna direkt módon is kifejezetté tenni.
Az órám címe, a Gyakorlatidramaturgia, annyiban ugyan pontos, hogy semmiképpen nem rendszeres dramaturgia, amit előadok, de valójában még pontosabb
lenne rá a latens dramaturgia kifejezés. elsősorban a hallgatói véleménynyilvánításokat provokáló, probléma- és kérdésfelvető órák ezek, ahol leginkább az irodalmi
alapműveltség valamely kulcsművéhez kapcsolódva próbálok különféle, történeti,
társadalmi, kulturális, művészeti, lélektani vagy ﬁlozóﬁai értelmezési szempontokat exponálni, és a hallgatókat arra ösztönözni, hogy ezekkel kapcsolatban alakítsák ki a saját álláspontjukat, fogalmazzák meg a saját kérdéseiket. ebben a megközelítésben a dramaturgiai szempont sokszor csak rejtetten vagy közvetve érvényesül,
amennyiben egy mű hatásmechanizmusának a tudatosítása egyáltalán a dramaturgia területéhez sorolható.
Az órákat rendszerint valamilyen aktuális témához kötődő beszélgetős rész vezeti be, amit kezdetben részint feszültségoldásként, részint a munkánk aktuális közegét jelentő jelenidejűség érzékeltetésére éreztem szükségesnek, de más szempontból is jelzésértékű. Kezdem úgy látni, hogy az óráimat nem annak a színvonala
igazolja, amit kész tényként, külső ismeretanyagként kvázi „átadok” a hallgatóimnak, hanem sokkal inkább annak a színvonala, amit ők mondanak, ami őket meg
tudja érinteni egy konkrét és alaposan körüljárt téma kapcsán. ennyiben természetesen a tárgyszerűség elengedhetetlen, hiszen mindenki csak azzal kapcsolatban
tud megalapozott és releváns állításokat tenni, kérdéseket megfogalmazni, amit alaposan ismer, és a tanár felelőssége, hogy olyan témákat válasszon, amelyeket a hallgatóknak megéri alaposan tanulmányozni. Az óra lényege azonban az alkalmas tár101
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gyon végrehajtott gyakorlat maga – nem tudom, hogy ez mennyire dramaturgia,
mindenesetre az érvelés, az önkifejezés, az elemző gondolkodás gyakorlata.
Amit most leírtam, nem előzetes koncepció eredményeként alakult így, hanem
részben alkati okokból, részben ennek a konkrét közösségnek, az osztálynak (amibe magamat is beleértem bizonyos szempontból) a belső fejlődése miatt. A hallgatók általában (ha szabad egyáltalán általánosságokban fogalmazni) jó értelmezésekkel, jó stílusérzékből fakadó meglátásokkal és ugyanígy megfogalmazott reﬂexiókkal
vesznek részt benne, ilyen szempontból kimondottan érettek. másfelől a lényeglátásuk gyakran nem elég koncentrált, néha túl sok szempontot próbálnak érvényesíteni, ami túlbonyolított és labilis szerkezetekhez vezet, néha nem tudják fogalmilag
megragadni az érzelmi benyomásaikat, ami így differenciálatlan és pontatlan kifejezést ölt. Az órai értelmező-gyakorlatok hatása közösségépítő, normaképző, egyben
az önismeretet szolgálja. Az egyes megnyilvánulások és az összteljesítmények értéke mindenki számára látható, közvetlen konszenzuális tényként jelenik meg.
valódi beszélgetés azonban csak egyenlő felek között lehetséges, ráadásul nekem
nincs határozott képem arról, hogy az egyetemi fejlődési ívük egyes szakaszain hova kell eljutniuk, és mivel nem egyszerűen „átadok” nekik valamit, hanem inkább
együtt végzünk valamilyen tevékenységet egy tárgyon, úgy érzem, nem követelhetek úgy, mintha egy határozott és konkrét ismeretanyag meglétét kérném számon
(hanem csak másképp). Amiből az is következik, hogy az én tanári tekintélyem bizonyos nézőpontból nézve lehet, hogy nem is létezik, az órám szempontjából azonban tökéletesen megfelelő: odaﬁgyelnek rám, általában elhiszik, amit mondok, a hülyeséget korrigálják, és kritikusak, amennyire kell, egyszóval az óra működik.
én továbbra is e szerint a metódus szerint folytatnám a munkát, ami így, az év
végére kialakult. megőrizném az óráim háttértanulmány jellegét, tehát azt, hogy
nem közvetlenül színházi témával foglalkoznak, de olyasmivel, aminek van színházi vonatkozása: művészeti kulcsszövegekhez kapcsolódva a modernitás mitologémáival, az arc, a test jelentéstanával, a sporttal, a pornográﬁával, a botránnyal, a kritikai destrukcióval, a nyilvános erőszakkal, a provokációval, a performance-szal, a
dokumentarizmussal, az internetes mémekkel, az iróniával stb.
néhány példa úgynevezett kulcsszövegre:
platón: Azállam (a barlanghasonlat)
hamann: Aestheticainnuce
lessing: Hamburgidramaturgia
Kleist: Amarionettszínházról
e. A. poe: Aműalkotásﬁlozóﬁája (A holló megírásáról)
nietzsche: Mi,ﬁlológusok(A tragédiaszületése)
Freud: LeonardodaVinciegygyermekkoriemléke
Derrida: Akegyetlenségszínháza (Artaud-ról)
John Cage: Acsend
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Szondi lipót: Káin,atörvényszegő–Mózes,atörvényalkotó
Kölcsey Ferenc: KritikaBerzsenyiDánielverseiről
József Attila: AzIstenekhalnak,azemberél (Kritika Babitsról)
hamvas Béla: AVízöntőkora
Szentkuthy miklós: KerényiKároly:Hermész,alélekvezető
Szilágyi János György: Mercuriusque
pilinszky: BeszélgetésekSherylSuttonnal
Kocziszky éva: Atükörképkiivása (euripidész: Bakkhánsnők)
hajas Tibor: SzidpaBardo
Beck András: Szó,szót,követ (horger Antalról)
Farkas zsolt: Azíróír.Azolvasó stb. (Tandoriról)
Standeisky éva: Elmismásoltantiszemitizmus,elhallgatottmúlt (az 1956-os miskolci
lincselés)
Korábbi javaslat a regények, elbeszélések színpadi és ﬁlmes (rádiós) adaptációinak
elemzése (ez kimondottan dramaturgiai megközelítést jelent): Nagyítás/Julio Cortazar, BladeRunner/philip K. Dick, Solaris/Stanislaw lem, ShortCuts/John Carver,
Megállazidő/Bereményi Géza, Szerelem/Déry Tibor, Kileszabálanya?/Csurka István,
Egymásranézve/Galgóczy erzsébet, HalálVelencében/Thomas mann, Hazatérés/nádas
péter. Illetve a hangjátékok, hangköltészet, rádióművészet néhány fontosabb darabjának elemzése (ehhez nem mellékeltem témajegyzéket, de szükség esetén gyorsan össze tudom állítani).
Remélem, nem írtam túl hosszan, könnyű belemelegedni, ha a saját dolgát kezdi
el magyarázni az ember. Az egész tanítást nagyon szívesen csinálom, és úgy érzem,
megy is. ezt legfőképp neked köszönhetem, és köszönöm is.
Barátsággal üdvözöl
Turai Tamás
Budapest, 2012. május 27.
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Az elsô Székely-osztály 1995-ben:
Hargitai Iván, Harsányi Sulyom László, Bal József, Székely Gábor,
Novák Eszter, Simon Balázs, Bagossy László
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1. Húsz év múlva
SZÉL
GEmúl
TÉSva
1. BE
Húsz
év
AZ ELSÔ SZÉKELY-OSZTÁLLYAL
BESZÉLGETÉS
AZ ELSÔ SZÉKELY-OSZTÁLLYAL

Bagossy lászló, hargitai Iván, harsányi Sulyom lászló, novák eszter, Simon Balázs
beszélgetése Bodó viktorral, Jákfalvi magdolnával, nánay Istvánnal, Sipos Balázzsal
2015. január 19-én.
BoDÓ vIKToR: Mitgondoltok,beszélhetünk-eSzékelyGáboroktatásielgondolásai
kapcsánegységeséskoherensmódszerről?Lelehet-eírniszisztematikusaneztametódust?
hARSányI SUlyom láSzlÓ: mi voltunk az első osztálya, ezért amit csinált, még
nem számíthatott a szó szoros értelmében módszernek. Ahogy aztán egymás után
jöttek az osztályok, a tanításának jó néhány eleme rögzülhetett, mondhatni: a módszer szintjére emelkedett.
nováK eSzTeR: Gábor az első év elején azt mondta: nem tudja megítélni, lehet-e
tanítani a színházrendezést. Szerintem ő maga is kíváncsi volt erre. De azt lehetett
érezni, hogy valamit eltervezett. A taníthatóságot kezdte keresni, azt, hogy mi az,
ami a színházrendezésből szakma, ami tanítható. Kizártnak tartom, hogy ne lett
volna benne erős késztetés arra, hogy az addigi, sok esetben kontúrtalan tanítási
metódus helyett valamit következetesen és számon kérhető módon építsen fel.
hARGITAI Iván: metódusát a gondolkodása és rendezési stílusa határozta meg. hiszen akkoriban még aktív állapotban volt, két évvel korábban hagyta ott a Katona
József Színházat. nem egy tág rendszert akart mutatni nekünk, hanem valami nagyon konkrétat: azt, ahogyan ő rendez.
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hARSányI SUlyom láSzlÓ: Székely explicite kijelentette a kezdetekkor, hogy ő a
saját nézetét, a saját színházi gondolkodását tudja átadni. ez érvényes alapvetés, hiszen mi mást képviselhetne az ember. Kétségkívül ragaszkodott ahhoz, hogy amit
át tud adni, azt kordában tartsa.
hARGITAI Iván: A történetmesélés és az emberi viszonyok megragadása volt a mániája. Aztán, hogy ennek mi a színházi formája, azt elég szabadon hagyta. nem
értette a ﬁlmrendezők gátlástalanságát, akik hol jobb, hol gyengébb, sematikus forgatókönyveket írnak, miközben ott a rengeteg, sokkal bonyolultabban megfogalmazott világirodalmi anyag. Az emberi viszonyok voltak a fontosak, nem pedig az,
hogy a rendező egy boldog és önfeledt gesztussal valami hangulatot odafessen a
színpadra, ami hiába erős hatású és teátrálisan izgalmas, elmossa az emberi viszonylatok igazi árnyalatait. A Boldogtalanok ezért volt Székely számára tézisdráma. Az
is érdekes, hogy miért éppen a Boldogtalanok vagy a Macskajáték kispolgári közege érdekelte. mert nagyon tudatos döntés volt, hogy kezdésképp nem Shakespearet vagy Racine-t vizsgáltunk. ezek a darabválasztások azt sugallták, hogy az igazán
jelentős és izgalmas drámák itt vannak körülöttünk. Az ember a maga közegében,
az anyjával, a nővérével, a barátjával vagy a szerelmével küzdi meg ezeket. A drámaisághoz nem kell valami őrülten nagyszabású esemény vagy szituáció. Azzal kell
foglalkozni, ami emberközeli.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: Székely imádja azokat a szövegeket, amelyek elég szellősek ahhoz, hogy ki lehessen őket tölteni, miközben ezeket a történeteket megpróbálja a lényegükre lecsupaszítani.
hARGITAI Iván: Gábor emlegette, hogyan rendezte 1979-ben a nemzetiben Avar
Istvánt és Garas Dezsőt az Emigránsokban. A két fantasztikus színész folyamatosan
arról győzködte, hogy a darab vígjáték, s nem kell azt tragédiával elnehezíteni. Székely viszont nem engedett az elemzéséből. A főpróbahét elején Garas és Avar összenézett, és elkezdték játszani a maguk vígjátéki változatát. Székely látta, hogy ez
most így fog lemenni. Baromi jókat röhögött. Aztán eljött a darab vége, ahol az egyik
felköti magát. A két színész megtorpant. nem lehetett befejezni azzal az olvasattal,
amivel ők, mulatságos burleszkként, végigcsinálták a próbát. A rendezéssel és a történetmeséléssel kapcsolatban ilyesmik maradtak meg bennem.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: Gábornak mély meggyőződése, hogy a történet nélkülözhetetlen. De egyáltalán nem volt ellensége más nézőpontú előadás-megközelítésnek sem.
SImon BAlázS: Szerintem ez nem igaz. Jó pár kevéssé szuverén gondolkodású tanár is tanított minket. Ők közvetetten erősítették azt a színházképet, amit Gábor
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Székely Gábor a Vas utcai osztályteremben, 1993

közvetlenül képviselt. De emlékezzetek vissza: nem tanított nálunk olyan kaliberű
rendező, mint Ascher Tamás vagy zsámbéki Gábor. és szinte semmiről nem tudtunk, ami a világban történt. én öt év alatt Grotowskinak a nevét sem hallottam.
hARGITAI Iván: Külföldön éppen Székely jóvoltából voltunk, elvitt minket Berlinbe,
párizsba.
SImon BAlázS: nem, külföldön Antal Csaba miatt voltunk. Gábor persze megerősítette, hogy menjünk és lássunk világot. Sőt, Giorgio Strehler rajongójaként hozzá el is kísért minket. Kézben akarta tartani az oktatás minden elemét, ezért sok
mindent, ami nem illett bele az elképzeléseibe, nem engedett be a rendszerébe.
Rengeteg, a magam fejlődése szempontjából kulcsfontosságú ismeretet máshonnan kellett megszereznem vagy később kellett pótolnom.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: Azt soha nem éreztem, hogy a többiek elől elzárta volna a teret.
hARGITAI Iván: Antal Csabának valóban őrült sokat köszönhetünk: jártunk Brooknál meg mnouchkine-nál, láttuk peter Stein előadásait…
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BAGoSSy láSzlÓ: Bevitt minket egy pina Bausch-próbára, ahol az egyik jelenetben
valaki felszeletelt két kiló hagymát és bepakolta az arcát, a taknya-nyála összefolyt,
s mindezt élesben, mint az előadáson.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: Az ellenkezőjét is láttuk, amikor a színészek teljes
testfestésben, súlyos jelmezben még a száznegyvenedik próbán is kezükben papírral próbáltak.
BAGoSSy láSzlÓ: Több olyan emlékem is van, hogy Székellyel együtt megyünk el
különleges színházi előadásokat nézni, például nagy József Csáth-előadását (Comediatempio), vagy lev Dogyin Gaudeámusát. Igazi lelkesedéssel tudott beszélni ezekről, pedig nyilvánvaló volt, hogy nem az ő színházi nyelvén szólnak.
SImon BAlázS: De nagy József nem jött be a 202-es terembe!
BAGoSSy láSzlÓ: elmentünk és megnéztük az előadásait.
SImon BAlázS: A csoportos együtt-dolgozás rendkívül sokféle technikája, izgalmas
és praktikus módszerei akkor is hozzáférhetők voltak, de ezekről mi nem tudtunk,
ahogy a mozgásról, testdinamikáról stb. sem tanultunk.
nováK eSzTeR: Balázs, visszautalnék arra a közismert hagyományra, amit itt a
Színművészeti egyetemen folytatunk: az úgynevezett mester-tanítvány viszonyra.
ha te indítanál rendezőosztályt, és felépíthetnéd a rendezőképzést, akkor bizonyára csekély részben használnád a Székely-féle színházeszmény elemeit, de annál nagyobb részben vezetnéd a hallgatókat a csoportdinamika, a csoportterápia és a mozgás felé. Az ezekből létrejövő képzés a te jelenlegi, felnőtt színházi látásmódodat
tükrözné. Ugyanakkor nagyon sok minden kimaradna a te ízlésedből és mániáidból megfogalmazott képzésből is. ez természetes.
Abban persze igazad van, hogy a tér nincs test nélkül. és ma már nem nagyon
lehet elképzelni rendezőképzést a divatos ﬁzikai színházi szempontok nélkül sem.
ma már elképzelhetetlen, hogy ne foglalkozzunk a mozgással vagy a test energiáival. ebből a szempontból szerencsésen átalakultak az elmúlt évtizedekben a dolgok, a műfajok sokkal jobban összefonódnak és keverednek. ez akkor még hiányzott. Bár hozzáteszem, hogy bennünket első évben az a Györgyfalvay Katalin tanított,
akinél korszerűbben senki nem gondolkodott testről, térről és mozgásról az akkori magyar művészeti életben. és Székely előre megmondta, hogy ő mit tud megtanítani. ezen kívül, ha érdekelt minket valami, annak utána kellett járnunk. megkaptuk az újdonságra, a más formákra való nyitottság képességét.
egyszer Berlinben jártunk. hazatérve nagy mellénnyel meséltük neki az élményeinket. Több előadást is láttunk, köztük egy rettenetes Háromnővért, azt hi110
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szem a volksbühnén. ötven körüli nők játszották az összes szerepet. Annyira erős
smink volt a színészeken, hogy a huzatos nézőtéren csak úgy terjengett a penetráns púderszag. A szünetben eljöttünk. ezt mint valami hőstettet meséltük Székelynek. Ő előrehajolt, és azt mondta: kár, hogy eljöttetek, mert ez az a híres előadás,
amelyben a szünet után ﬁatal szereplők mesélik tovább a történetet, hogy aztán
a végére, amikor a tér is megváltozik, szűkül és bezárul, megint visszatérnek az
öregek, felerősödik a reménytelenség. elmesélt egy zseniális előadást. húsz percig
beszélt, szenvedélyesen. ültünk leforrázva. Kétségbe voltunk esve, hogy európa
legjobb előadását hagytuk ott, s hogy az első felvonásról ráadásul még ilyen lesújtó ítéletet is mondtunk. majd a végén közölte, hogy csak viccelt. Jó pár ilyen leckét
kaptunk tőle.
JáKFAlvI mAGDolnA: Aszínész-ésrendezőosztályokvisszatérőpanasza,hogya gyakorlatiésazelméletiképzésnemintegrálódikkellőképp.Mitgondoltokerről?
nováK eSzTeR: összetett kérdés. egyrészt Székelytől elméleti szempontokat is
bőven kaptunk. másrészt azok az elméleti órák, amelyeket, a teljesség igénye nélkül, Balassa péter, poszler György vagy György péter tartottak, erősen visszahatottak a gyakorlatra (akár a DoktorFaustusról, akár a magyar irodalom történetéről,
akár pedig a kortárs képzőművészetről lett légyen szó). harmadrészt és elsősorban
pedig a kettő összeegyeztetése az egyik legnehezebb a Színművészetin. hiszen olyan
óra- és próbaszám terheli az oktatás gyakorlati részét, hogy az oktatók hamar szembesülnek azzal: az érdeklődés óhatatlanul magára a színházcsinálásra fog összpontosulni. hiába kísérletezünk osztályvezetőként a színészosztályokban valami hatékonyabb rendszerrel, a feladat nagyon nehéznek bizonyul. ha csak néha, egy-egy
pillanatra is sikerül integrálni a kettőt, azaz elérni, hogy összeérjen az elméleti oktatás a gyakorlati tevékenységgel, már az is sikerélmény. néha ez csak az egyetemi
évek után történik meg.
Ugyanakkor tudni kell, hogy az egyetem felnőtteket oktató intézmény. A hallgatók
felelősek a saját tanulmányaikért. Az integrálást lehet és kell a mestereknek ösztönözni, de a tulajdonképpeni munka, az összefüggések felfedezése, megértése a hallgatókra hárul. ha van rá ambíció, lehetetlen, hogy ne sikerüljön összevegyíteni az
elméleti órákon tanultakat a rendezői vagy színészi munkával. ha nincs ilyen ambíciód, akkor meg húsz év múlva csapkodhatod az asztalt, hogy „ezt nem tanították
meg nekünk!”. olvastad volna el, néztél volna utána, érdeklődtél volna intenzívebben!
hARGITAI Iván: Székely tudott rajongani azokért az előadásokért és gondolatokért,
amelyek az ő képzetének, lelkiállapotának a korlátain túlléptek és létrehoztak valami kvalitást. Ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy monolit színházeszményben él
és dolgozik.
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nováK eSzTeR: hogy visszakanyarodjak Iván korábbi gondolatához: Gábor három
pillérre építette fel az első év tananyagát. Az első pillér a Boldogtalanoknak az emblematikus írói technikája, ahogy Füst milán telerejti a szöveget titkokkal. A tőmondatok mögé egész sorsokat, kerek történeteket bújtat el a szöveg. ezeket kellett elemeznünk, a szöveg mögé képzelnünk a ki nem mondott gondolatokat, a belső
történéseket. ezzel párhuzamosan egyoldalas történetet kellett írnunk a Kétúr
szolgájából és a Mizantrópból, ez a második pillér. ezt hónapokon át csináltatta
velünk. Fejenként írtunk vagy harminc változatot. minden jelzőre rákérdezett.
noha a szöveghez hűnek kellett lenni, mégis elsősorban a saját képzeletünkkel kellett elgondolnunk a történetet, a saját víziónkhoz megtalálni hangsúlypontokat.
A harmadik pillér pedig a személyes történeteink megírása volt. élménynovellának hívta ezeket. A személyes frontot támadta. Az volt a mániája, hogy megértsük:
a rendezés alanyi fogalmazásmód. A személyesség nem megkerülhető, akár hétköznapi emberekről, akár hamletekről gondolkodunk. és mire az élménynovellákból jeleneteket kellett írni, a feladat összeért a Boldogtalanok elemzéséből szerzett ismeretekkel. Az ott megtapasztalt és megértett írói technikát számon is kérte.
végtelenül mulatságos, hogy végül tíz-tizenöt tőmondatból álló szövegeink lettek,
amelyekből aztán tizenöt perces színházat csináltunk. Szerintem nem abban nyilvánul meg a módszer, hogy Székely minden osztályának a Boldogtalanokat tanítja. Az csak egy eszköz. A leírható tanítástörténet az, amit ezeken az anyagokon keresztül meg akar tanítani.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: A személyes történeteink megíratásával a konﬂiktusérzékenységre, a drámaiság mibenlétére próbált rávezetni minket. A kivitelezés során is ezt tette, amikor a történeteket szinte szabadon variálhattuk, alakítgathattuk.
SImon BAlázS: nagyon erős képe volt arról, hogy hogyan működik az ember. ez
egyfajta pszichológiai vízió, ami rávilágít arra, hogy az ember állandóan ellentmondások helyszíne. A színháznak ezt a sokféleséget kell bemutatnia.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: mindannyian nagyon vágytunk megfelelni neki. én,
mire idekerültem, már nyolc éve dolgoztam különböző színházakban. Döbbenetes
élmény volt, hogy Székely a következetességéből, a világos gondolkodásából adódóan mennyi újat tudott mondani. Teljesen más volt, mint amit addig tapasztaltam.
Bár már elég korán érezhető volt, hogy „beleszeretett” eszterbe és Ivánba, ez egy
pillanatra sem jelentett inkorrektséget velünk szemben. valószínűleg ők tanultak
meg a leghamarabb „Székelyül”.
nováK eSzTeR: hozzám eredendően közel állt az ízlése, a világnézete. ezért inkább úgy mondanám, hogy gyorsabban tudtuk lefordítani a magunk számára az ő
tanítását. mert amit te mondasz, azt feltételezi, mint hogyha azt várta volna el, hogy
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olyan munkák szülessenek tőlünk, amilyenek az előadásai. Az akkor már végzett
dramaturg, Radnai Annamária említette nekem: általános és titkos félelem volt a
tanárok között, hogy Gábor sok kis Székelyt fog képezni belőlünk. ha most visszanéznénk az első két év Székely-vizsgáit, le lehetne belőlük írni, hogy éppen mi volt
a tananyag, mikor, mit kellett megtanulni. A mai napig, tanárként is azokat a vizsgákat tartom fontosnak és jónak, ahol a puszta tehetségen felül látom az elérendő
célt, a feladatot. Azt gondoltam már akkor is, hogy leonardo da vincit és pablo
picassót is megtanították rajzolni. nekünk is le kellett tudnunk rajzolni az almát.
és majd a tanárok nagyon meg fognak lepődni, hogy az almáink mennyire másmilyenek lesznek. ács Janinál vagy Csiszár Imrénél, akik szintén tanítottak bennünket, sokkal jobban látszottak már akkor is a különbözőségeink. Janinál a végtelenített szabadságfok, Csiszárnál meg – mesékkel foglalkoztunk – az anyag természete
miatt. Székelynél gyakorlásra voltunk ítélve, és én ezért nem győzök hálásnak lenni. ott tanultuk meg a manualitás alapvető fogásait, az elemzést, hogy egyáltalán
hogyan legyünk egy térben, hogyan dolgozzunk együtt más emberekkel, miközben
emberekről és történetekről, tehát önmagunkról gondolkodunk.
BAGoSSy láSzlÓ: magunk készítette videókon lehet őt látni, ahogy tanít. Számomra meglepők ezek a felvételek. Kiderül belőlük, hogy milyen kevés dologra emlékszem. hogy mennyire keveset tudok. Rendszerint blöffölök vagy össze-vissza hablatyolok vagy egyáltalán nem vagyok ott fejben. egyszer véletlenül arcon talált egy
apró tárggyal (el kellett volna kapnom), mert a dobással illusztrálni akart valamit,
de én semmiféle reakciót nem mutattam.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: Interakcióba akart hozni.
BAGoSSy láSzlÓ: A helyzetet akarta illusztrálni. és most, ahogy a mai szememmel kezdtem őt nézni és hallgatni, megdöbbentő volt, hogy éppen az ellenpontokról beszélt. ez azért érdekes, mert amikor először kezdtem színészosztállyal dolgozni, az elején én is kényszert éreztem, hogy erről beszéljek. Szerintem a történetek,
amikkel foglalkoztunk, azok is mind az ellenpontokról, a fordulatokról szóltak.
hARGITAI Iván: Az ellenpont a nézőpontok sokféleségéről is szól. Ahogy eszter is
mondta, Székely arra szorított minket, hogy újabb és újabb nézőpontokat keressünk egy-egy nagyon szegényes történethez is, Goldonihoz, egy-egy komédiához
vagy lazzóhoz, és írjuk, rendezzük újra a történetünket tizenötödjére, huszadjára.
Aztán volt úgy, hogy bejött a vizsga előtti utolsó pillanatban, és helyrerakta az egészet. mindig megpróbálta kivárni, hogy a rávezetése által felismerjük az adott jelenet lényegét. ezek a vizsga előtti utolsó pillanatos belenyúlások tulajdonképpen azt
jelentették, hogy na jó, elfogyott a türelmem, legyen így.
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nováK eSzTeR: Szerintem ezt nem ezért csinálta, hanem azért, mert meg akarta
óvni azt, aki rosszul állt a vizsga előtti napon attól, hogy túl korán ítélkezzen róla
a tanári kar és a szakma. ezért a picit gyengén álló jeleneteket felhúzta, feljavította. nem fogyott el a türelme, ő halálosan boldogan próbálta volna még a jelenetet
fél évig. Amibe mi persze beleőrültünk volna.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: én – a korábbi tapasztalatommal egybecsengően –
jobbára úgy látom, hogy a mai magyar színházi életen egy elrontott sztanyiszlavszkijmus uralkodik: egyfajta pszichologizáló, realisztikus elkentség. Székely ezt elutasította. A zsigeri megnyilvánulások érdekelték – akkor is, ha ezt nem a mai értelemben használt ﬁzikai színházként értette. persze rengeteg lélektani magyarázattal
élt ő is az elemzések során, de soha nem hozott be, mondjuk, egy pszichológust,
hogy tanítson nekünk szisztematikus emberismeretet. hiába, hogy az emberismeretet a színházművelés kiindulópontjának tartotta, a dolog művészi érvényessége
érdekelte. Az emberi megnyilvánulások. Számomra megvilágosító erejű volt olvasni az örkény-kötetben az örkénnyel a Macskajáték kapcsán folytatott levelezését:
megdöbbentett, hogy egy huszonéves ember mennyi zsigeri jelentést tudott kiolvasni pusztán a szövegből, a szituációkból. és, nem mellékesen, az is, hogy hogyan
teremtett tekintélyt örkény Istvánnal szemben. nyilván örkény is látta, hogy Gábor
valamit iszonyatosan tud.
A másik, amire emlékszem, hogy mennyire fontos volt neki a díszlet és a világítás. nem kritikaként mondom, de meglepő volt látni zsámbéki előadásain, hogy neki – Székellyel szemben – mennyire mellékes a világítás. Székely a díszlet képzőművészetiségét is a drámaiság megerősítésére használja. Rengeteget szenvedtünk ezzel.
úgy gondolom, hogy van némi érzékem a világításhoz, de soha nem tanultuk. Talán egy pici kísérlet volt rá, hogy Illés Györggyel tanuljunk világítást, de az sem jött
össze. Székelynek ahhoz volt készsége, hogy a saját előadásait maga állítsa be nagyon pontosan és izgalmasan. olyan tudatosan használta a fényt mint drámai eszközt, hogy az volt az ember érzése, magát Rembrandtot látja.
JáKFAlvI mAGDolnA: Gyakranemlítitek,hogySzékelyhitelesvoltaszámotokra.
Mitkellezenérteni?
hARGITAI Iván: egy olyan ember állt naponta elénk, aki azt és úgy mondta el a
színpadon, amit és ahogy az osztályteremben is.
hARSányI SUlyom láSzlÓ: Két példát mondok: vitatkoztam vele azon, hogy több,
külső-belső helyszínes darabnál lehet-e egyetlen külsőbe helyezni az egészet, és azon
belül eljátszani a belső helyszíneken játszódó jeleneteket is. ezt ő tagadta. Két-három nap múlva visszatért rá, s azt mondta: lehetséges. Képes volt revideálni a véleményét. vagy egy ellenpélda: sikerült egyszer kihozni a sodrából, amikor egy nekem
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nagyon tetsző görög tragédia-jelenetemet leszólta, mire pökhendin visszaszóltam:
ha többször itt lettél volna (éppen külföldön rendezett), jobban elemeztem volna.
ellilult a feje és ordítani kezdett. másnap bocsánatot kért. pedig neki volt igaza.
BAGoSSy láSzlÓ: Biztonságban éreztük magunkat, mert egy olyan emberrel voltunk együtt, aki nem manipulált bennünket aljas indokokból, igazságos volt, türelmes és ﬁgyelmes. Addig a pillanatig, amíg esztert és Ivánt elvitte a negyedik évben
– ekkor kénytelen volt kimondani, hogy őket viszi az új Színházba –, semmiféle
részrehajlás a munkáink kapcsán elő nem fordulhatott. nem lehetett hazugságon
kapni. Inkább elhallgatott dolgokat. Különböző irányokból próbálta összerakni azt,
ami körülötte zajlik.
hARGITAI Iván: pont az az érdekes, hogy van egy ember, aki morálisan ennyire erős,
közben a darabjaiban folyamatosan a viszonylagosságról, a morál relativitásáról
beszél.
SImon BAlázS: Feltehetően ennek a morális tartásnak is a hozadéka, hogy egyikőnk sem köteleződött el semmiféle politikai színházcsinálás mellett, mindenki járja a maga küzdelmes útját.
JáKFAlvI mAGDolnA: Aképzéscéljaannakamegtanítása,hogyrendezőkénthogyankelltársulatbanlétezni?
hARSányI SUlyom láSzlÓ: nem. hiába a bőséges tapasztalat, az nem óvott meg
attól, hogy első rendezésemmel iszonyatos kudarcot szenvedjek zalaegerszegen.
1982-ben kezdtem színházban dolgozni, és még 1995-ben sem tudtam egy előadást
alapszinten lebonyolítani. Bár borzalmas ellenállásban volt részem és a legrosszabb
színészi mentalitásokkal találkoztam, ezen úrrá kellett volna lennem. ez is egy
Székely-féle alapszabály: nem hárítjuk a színészekre a felelősséget. magyarán, azt
hiszem, hogy a rendezésnek ez a része továbbra sem tanulható vagy tanítható. Itt
tulajdonképpeni hatást csak a személyiség varázsával, a koncepcióval, a határozottsággal lehet elérni.
SImon BAlázS: nem ilyen manuális szinten adta át a szakmát.
hARGITAI Iván: elsősorban a nagyszínpadi körülmények között megszerzett rendezői tapasztalatát adta át nekünk.
nováK eSzTeR: A mi generációnk a rendszerváltáskor kezdett tanulni. Akkor még
alternatívnak nevezett független színházi formációból nem volt sok. Természetesen mi is tudtunk paál Istvánról, Rusztról, Jelesről, a Stúdió K-ról. Akik szerencsé115

A M ÁSODIK É L ETM Û

sebbek, idősebbek voltunk, láttuk az előadásaikat. halász péter azalatt költözött
haza, míg mi idejártunk. A következő két osztályban már tanított is. S az sem véletlen, hogy Székely a negyedik osztályát már Bodó viktorral és Schilling árpáddal
akarta elindítani. ebből világos, hogy közben ő is változott, mindig ﬁgyel és kíváncsi a körülötte változó világra. 1990-ben ez még nem volt a szempontrendszerében.
Azt tanította nekünk, amit ő a pályáján önmagától, majortól és nádasdy Kálmántól
megtanult.
hARGITAI Iván: Amiben benne volt az a praktikum is, hogy az ember akkor csinálhat színházat, ha valahonnan van rá pénz. márpedig pénz alapvetően állami támogatásból van. A kérdés Székely számára az volt, hogy a kőszínházi struktúrán belül
hogyan lehet magas színvonalú színházat csinálni. Számunkra evidens volt, hogy
Babarczy, Székely vagy zsámbéki nem számolja fel a kőszínházi struktúrát, és hogy
iszonyatos tragédia lenne, ha ilyesmi megtörténne. Azaz ha engednék, hogy az állam szétverje ezt a nyolcvanas évekre megszilárdult rendszert. ezt ők nemzeti kincsnek tekintették. Gyűlölték az összes benne lévő rossz színházat, de létező és megőrzendő gazdasági felállásnak tekintették.
nováK eSzTeR: el akarta érni, hogy olyan embereknek adjon rendeződiplomát,
akik még egy általa elképzelt kőszínházi struktúrában képesek arra, hogy nagyformátumú, művészileg rendkívül igényes, hatalmas víziókkal bíró, nagyszínpadi formákban meg tudjanak fogalmazni történeteket. ma már ez nem feltétlenül ekkora
követelmény, és fogynak is az ilyen rendezők. nem tudom, hogy ez mekkora baj, de
fogynak. és fogy az ilyen lehetőség is.
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ELLENPONT, TÖRTÉNET, TÉR,
SZEMÉLYESSÉG
A SZÉKELY-ISKOLÁBAN
„hálátlan az a tanítvány, aki örökre tanítvány marad.”1

ELLENPONT
Amikor színészhallgatókat kezdtem tanítani, mindjárt az első órán leküzdhetetlen
vágyat éreztem arra, hogy alapvetéseket vázoljak fel, amiket szem előtt tartva színművészetet egyáltalán lehet tanítani, miközben érdeklődésünket nem korlátozzuk
egyetlen színházi stílusra vagy irányzatra. Frissen felvett osztályom tagjai udvarias
értetlenséggel ﬁgyelték, amint a fúga művészetéről hadoválok, miközben magam
is el-elbizonytalanodtam, hogy vajon a megfelelő közönséghez, a megfelelő nyelven
és a megfelelő pillanatban szólok-e? Akik ﬁatal és ártatlan tekintetüket rám szegezték, nem sejthették, hogy beszédemet nem a tanári lelkesedés, hanem a rossz lelkiismeret mozgatja, amely művészi munkám után most a tanári ténykedésemet is
megmételyezni látszott, s örökös duruzsolásával, miszerint „nem tudsz és nem is
tudhatsz semmit”, újra meg újra kizökkentett, és a rezignáció mocsarába rántott.
voltak halovány emlékeim arról, hogy több mint húsz évvel korábban Székely Gábor is hangot adott kétségeinek és dilemmáinak a művészet, és azon belül a színházrendezés taníthatóságával kapcsolatban, amikor legelső osztályával, melynek én
is tagja voltam, megkezdte a közös munkát. Különös módon nem emlékeztem viszont arra, hogy az ellenpontnak – mint szervezőelvnek és a művészetek egyik
legalapvetőbb princípiumának – kiemelkedő jelentőséget tulajdonított volna. Azt
1

Friedrich nietzsche: EcceHomo (előszó). Ford. horváth Géza. Budapest, Göncöl Kiadó, 1994. 19.
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képzeltem, hogy a kontrapunkt fontosságának és univerzalitásának felismerése már
az önálló és a tőle független rendezői tapasztalataim eredménye, s hogy – többek
között – Shakespeare-t és Csehovot, Bachot és mozartot elemezve és csodálva, továbbá saját művészi problémáim megoldásán munkálkodva gyúltak ki agyamban
az ezzel kapcsolatos felismerés fényei.
hogy mennyire nem így volt, azzal egy nemrég előkerült videofelvétel szembesített. hajdani óráink egyikén készítettük, s ezen Székely éppen az általam fabrikált,
úgynevezett élmény-novella színpadi változatát elemezte. leszámítva a sokkot, amit
ennek a felvételnek a vizuális kíméletlensége okozott (hogy osztályfőnökünk éppen
annyi idős volt rajta, mint most én, és hogy karcsúságunktól és hamvasságunktól
milyen messzire távolodtunk), az lepett meg a legjobban, hogy Székely éppen a személyiség összetettségéről és ellenpontjairól beszélt, csupa olyasmiről, amit ma már
a saját munkámban is a leglényegesebb törekvések között tartok számon. S hogy
mindezt hogyan felejthettem el? üres és apatikus tekintetemből jól kiolvasható,
hogy a felvétel pillanatában tökéletesen érthetetlen volt számomra mindaz, amiről
beszélt. pedig az ellenpont, mint alapelv, több olyan fontos fogalommal is szoros
kapcsolatban áll, amelyeket a Székely-iskolában gyakran emlegettünk. Ilyen fogalom volt például a „történet”.

TÖRTÉNET
Amikor Székely a „történet” szót használta, és a „történetet” kérte számon, nem
csak egy színdarab globális meséjét vette célba, hanem egészen rövid szekvenciáit
is. hogyan jut el valaki egyetlen jeleneten belül az egyik állapotból a másikba? mi
a története egy jól felépített bohóctréfának? milyen események, és ami még fontosabb, milyen fordulatok mozgatják egyetlen színpadi perc történéseit? mint cseppekből a tengernek, úgy kell összeadódniuk a pillanatoknak, úgy kell szolgálniuk az
apró részleteknek a nagy mesét.
Székely gondolkodását rendezőként és pedagógusként a mesedramaturgia és
a lélektani érdeklődés jellemezte, de ez nem zárta ki, hogy a „történet” szóra úgy
gondoljunk mint a színház időben zajló folyamatainak megjelölésére. minden színpadi esemény történetként is értelmezhető, akár a vizualitás, akár a muzikalitás,
akár a pszichológia vagy valami más áll az alkotói érdeklődés középpontjában. A ﬁzikai színház és a tánc absztrakciói ugyanúgy elgondolhatók és leírhatók történetekként, történések láncolataiként, mint egy lélektani-realista színjáték. A történet
a legkülönbözőbb színházi nyelvek esetében is fontos kiindulópontja lehet a gondolkodásnak, és nem utolsósorban annak a kommunikációnak, amit az alkotók egymás között folytatnak a próbák idején.
Az úgynevezett színészvezetés, amely kifejezés (igen egyoldalúan) a rendező hatalmát és szellemi fölényét sugallja, nagyon hatékonnyá tud válni, ha képes világosan megfogalmazni az óhajtott folyamatokat, történéseket, történeteket, továbbá
azok jelentését és jelentőségét. egy jó színész legalább annyira vezeti a rendezőjét,
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mint fordítva, ideális esetben ez a kommunikáció kétirányú, ugyanakkor konkrét,
praktikus és világos, a „jobbról jöjjek be vagy balról?” egyszerűségétől indul, és elinte,
természeténél fogva, sokkal több kérdést fogalmaz meg, mint kijelentést.
Székely rutinját is, amellyel halottnak hitt jeleneteinket néhány perc alatt újraélesztette, a történet és a történet fordulatai mozgatták. Folyamatokat improvizált,
amelyekben a helyzetek és az állapotok folyton változtak. Inspiráló kérdések és lehetőségek bukkantak fel hirtelen, és a legügyetlenebbül megírt jeleneteink is mozgásba lendültek, mert a világ bonyolult ellentmondásaival, valamint Székely színházi és élettapasztalataival telítődtek. Sírásra nevetés, mozdulatlanságra hiperaktivitás,
szeretetre gyűlölet, empátiára kegyetlenség, mások becsapására önmagunk becsapása következett. Igenekből nemek lettek, pofonokból csókok, patetikus zokogásból cinikus röhögés. Ilyenkor úgy tűnt, nincs is más dolgunk, mint hogy fantáziánk
gazdagságával versenyre keljünk az élet gazdagságával. és hogy ez a szakma milyen
könnyű és szép.
Az, ahogyan Székely egyik állapotot a másikba fűzte, ahogyan fordulatról fordulatra fogalmazott és haladt, bennem sem múlt el nyomtalanul. Az évek során gyakran
kaptam magamat azon, hogy az ő logikájával szövöm a színpadi történéseket, és az
ő gesztusaival, szavaival mesélem el a színészeknek azt, amit látni szeretnék. ám érdekes módon ennek a logikának a felfedezéséhez és megértéséhez nem a pszichológiai érdeklődés adta meg a döntő lökést, hanem egy másik alappillére a Székelynél
megismert színházi gondolkodásnak: a színpadi tér.

TÉR
Amikor megértettem, hogy a színpadi tér milyen fatális módon határozza meg a benne zajló eseményeket, s hogy milyen inspiráló feszültségeket képes teremteni a színpadi meséléshez, az igazi reveláció és áttörés volt számomra. ettől a pillanattól
kezdett oszladozni bennem a homály és a tehetetlen kétségbeesés. ez a felismerés
segített rendbe szedni és színházivá formálni a gondolataimat.
Székely nem győzte hangsúlyozni a színpadi tér fontosságát, és igyekezett rávenni minket arra, hogy a szerény tantermi keretek adta lehetőségeinket is próbáljuk
maradéktalanul kiaknázni. Szedett-vedett rekvizítumainkból az következett, hogy
a hangsúly, természetesen, nem az esztétikumra, hanem a praktikumra helyeződött. nem a látvány volt a fontos, hanem a struktúra. Székely a színpadi tértől is
megkövetelte a dinamikát és az ellenpontozást. előtér és háttér, bal és jobb oldal,
magasság és mélység, aszimmetria és diagonál – ezek voltak a leggyakrabban elhangzó kifejezések.
osztálytermünkben könnyű volt napról napra vagy akár óráról órára megváltoztatni a díszlet szerkezetét. Az, hogy a különféle bútorok, kellékek, falak és oszlopok
hogyan szervezik a játék terét, s hogy milyen lehetőségeket kínálnak fel a ﬁzikai
cselekvésekhez meg a mese bonyolításához, kardinális kérdések voltak. hamar felfedeztük, hogy a rossz tér képes megbénítani az alkotói fantáziát, míg a jó tér iz119
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galmas ajánlatokat tesz, szinte vezeti és tereli a játékosokat a legjobb megoldások
felé. nagy öröm volt megtapasztalnom, hogy a tér megszervezésével a rendező olyan
kereteket teremthet a munkához, amelybe már a kezdet kezdetén kódolhatja a játék
legfontosabb szabályait és leghangsúlyosabb formai-rendezői gesztusait, miközben
elegendő területet hagy a felfedezésre váró részletek kidolgozásához is. Bár Székely
képzőművészeti érdeklődése és érzékenysége hamar nyilvánvalóvá vált, azt is gyorsan világossá tette, hogy számára a jó díszletben elválaszthatatlan egymástól az esztétikum és a praktikum. A jó díszlet attól izgalmas, hogy az általa kínált titkok és
lehetőségek az egész előadás folyamán kitartanak. A jó díszlet nem kényszerít önismétlésre, azok a színházi alkotók pedig, akik értenek a nyelvén, a mese végére képesek minden részletét igazolni, és semmit sem hagynak benne kiaknázatlanul.
Székely egyszer azon kapott, hogy magányosan bóklászom a készülő vizsgaelőadásom terében. Azt javasolta, hogy soha ne tegyek ilyet. Talán attól akart megóvni,
hogy elidegenedjem a próbák nyüzsgő és kiszámíthatatlan elevenségétől. nem fejtette ki. mivel abban az időben állandó problémát okozott számunkra egymás megértése, megnyugtatásául én sem tudtam megfogalmazni azt, amit a színpadi tér nekem akkor már jelentett, és azóta is jelent: a legfontosabb kapaszkodót és azt az
optikát, amelynek segítségével nemcsak a szövegkönyvet, hanem az egész színházi
előadást is olvasni vagyok képes. De amíg a szövegkönyvben az elfogult emberi szenvedélyek csatái dúltak, addig a térben (sokszor érzem így) mintha a ﬁzika és a geometria törvényei uralkodnának: a természet bölcs és tárgyilagos személytelensége.

SZEMÉLYESSÉG
Amikor első találkozásaink egyikén azt az egyszerűnek tűnő feladatot kaptuk, hogy
írjuk le egyetlen oldalban molière Amizantrópjának meséjét, nem sejtettük, hogy
nem a diadal, hanem a kínzókamra kapujában állunk. A pedagógiai célt ma már
jobban értem, mint akkor: ennek az emblematikus, nagy műnek a titkait, hiátusait,
sorok mögötti drámai feszültségeit kinek-kinek meg kellett próbálni a saját személyes olvasatában papírra vetni. A személyesség később is sokat emlegetett kifejezés
lett, dicsérő szó, elérni vágyott cél, még ha sokszor homályos is. A mesék különbözőségei mindenesetre sokat elárultak mesélőik egyedi érzékenységéről, fantáziájáról, élettapasztalatáról, kifejezőkészségéről vagy mindezek hiányáról. A feladat súlya alatt görnyedezve már akkor bosszúsan felötlött bennem a kérdés, vajon hol a
fenében van Amizantrópból molière személyessége? Aztán a többi nagy géniuszé:
a Cseresznyéskertből Csehové, a Hamletből Shakespeare-é? Bármennyi emberi tudás
és szenvedély van is összegyűjtve ezekben a művekben, a drámai konstrukció egésze
ugyanolyan titokzatos közönnyel néz vissza ránk, mint maga a természet. mondhatni: hűvös személytelenséggel. most akkor csúnya dolog kivágni a cseresznyéskertet vagy nem? Sírni kell ezeken az embereken vagy nevetni? és egyáltalán: kinek
van igaza?
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Székely gyakran ironizált saját rendezéseinek humortalanságán, miközben kiﬁnomult humorérzékének nap mint nap tanújelét adta. előadásaiban kétségtelenül a tragikum felé billent a drámai mérleg nyelve, a komikus serpenyőt csak apróbb súlyokkal terhelte meg, és úgy tűnt, történeteinek főhőseivel is líraibb és részrehajlóbb,
mint az általa is csodált szerzők. A mizantróp már hosszú ideje foglalkoztatta, és
a Katona József Színházból is ezzel a rendezésével vonult ki. ennek a gesztusnak a
programszerűsége, Alceste-jének önmarcangoló fájdalma sokak számára volt imponáló, bennem viszont a gyanú első halovány szikráját gyújtotta, miszerint ha színházcsinálóként partiban akarok lenni az egyetemes drámatörténet legnagyobb
géniuszaival, akkor sok-sok, egymásnak ellentmondó, személyes igazságból kell
megalkotnom a tökéletes egyensúlyt: a saját alkotói részrehajlásaimtól mentes személytelenséget. egy ügyetlen és tapasztalatlan nebuló miért is akarna kevesebbet?
Addig is azonban Amizantrópról való közös gondolkodásra Székely erős személyisége nyomta rá bélyegét, szövegelemzései, kérdésfelvetései, problémaérzékenysége, azt hiszem, mindannyiunknak (a szó szoros értelmében) feladták a leckét.
Százszor le kellett írnunk – tanítónk nem hagyott nyugtot egyikünknek sem, amíg
felületességet, mellébeszélést, megúszást tapasztalt.
mániákus volt, de sohasem erőszakos. Sokkal okosabb és tapasztaltabb volt nálunk, többen úgy képzeltük, hogy erősebb is, és még egy kocsmai verekedésben se
lenne esélyünk ellene. De szelídségét és a gondolataink iránti érdeklődését sikerült
mindig megőriznie. Türelme végtelennek látszott, pedig eleinte az is reménytelennek tűnt, hogy komolyan vehető vitapartnereivé váljunk. Sokszor gondolok rá. és
most, hogy a Székely-iskola örökre bezár, azt kívánom neki, hogy egykori tanítványai között sok-sok erős és tehetséges vitapartnerre találjon. hálám jeléül.
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HARGITAI IVÁN

A TÖR TÉHAR
NET
ELIVÁN
ME SÉ LÉSE
GITAI

A TÖR TÉ NET ELME SÉ LÉ SE

Székely Gábor rendezői felfogását, stílusát sokáig nem pontosan értettem. ennek
oka részben az lehetett, hogy sokszor indirekt módon fogalmazta meg elvárásait,
mivel – gondolom – nem akart feltétlenül kis Székely Gáborokat nevelni, nem akarta legyilkolni a bennünk lévő kreativitást, személyes véleményünket a világról, de
határozott szándéka volt letéríteni a blöff, az értelmetlen teatralitás útjáról.
nem akartam, és nem is tudtam megfelelni neki – bár elismerésére mindannyian
vágytunk –, inkább megpróbáltam konokul a saját gondolataimat színpadra gyötörni.
nem vettem észre, hogy különösebben szimpatizálna velem, viszont a világról
alkotott polifon, pszichológiailag árnyalt, konokul antropomorf és nem az irracionalizmusba menekülő világlátása nagyon is passzolt az én nehézkesen artikulált
élet- és művészetfelfogásomhoz.
valami olyasmit éreztem a gondolkodásában, hogy az emberi kapcsolatok szövevényéről nekünk mesélnie elég bonyolult és lehetetlen, kimeríthetetlen feladat,
de egyben gyönyörűség is; hagyjuk a metaﬁzikus, éteri, kozmikus és mikrokozmikus viszonylatainkat későbbre.
Ráadásul ez a gondolkodásmód azt is képviselte, hogy a napi egzisztenciális kérdéshalmaz kimeríthetetlenül megtalálható az átlagpolgár életében is, nem kell hozzá nagypolgári dekadencia, a zseni kiválasztottsága, királyok nem szokványos élethelyzete. pontosabban ezekre a speciális élethelyzetben lévő drámai alakokra is
alapvetően úgy tekintett, mint az átlagemberekre: szeretetre vágynak, önzők, esznek-isznak-szarnak, kétségbeesettek, ügyetlenek a szerelemben, szoronganak a megfelelési helyzetekben, minimum ambivalens a kapcsolatuk a szüleikkel, gyermekien
örülnek a sikereiknek stb. ebből az origóból értelmezte húber vilmost és hamletet,
Coriolanust és orbánnét.
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ez a látszólag zárt rendszer belül fekete lyuk volt, végtelen elmélkedés, tépelődés az emberi fajzatról, egy kimeríthetetlen, végtelen játék lehetősége. ez nagyon
tetszett, ezt a gondolkodást nagyon sajátomnak éreztem, még ha színpadi megvalósításában elmaradtam is az általa, általam elvártaktól.
ezt az emberi-lelki szövevényt kérte mindig, igen konokul, mondhatni mániákus
következetességgel számon. mindig orrunkra koppintott, ha valami értelmiségi
nagyzolással lekerekítettünk, elkönnyítettünk bizonyos élethelyzeteket, viszonylatokat, drámai helyzeteket.
első körben mindig azt kérte számon, ami a drámai helyzetben le van írva. nem
többet. Csak azt vegyük szó szerint, azt vegyük a saját névértékén. ha mondjuk
hamletről beszélünk, és az ő világát akarjuk színpadilag megteremteni és a színészt
ezzel adekvát módon vezetni, vegyük komolyan az alaphelyzetet: egy ﬁatalembernek meghalt az apja, és az anyja egy bő hónap elteltével már férjhez megy az apa
testvéréhez. ez zavarba ejtően érzéketlennek mutatja az anyát, főleg ha kifejezetten boldogság látszik arcán az új férj oldalán. mostantól vele él, szórakozik, szeretkezik, feledve korábbi férjét. ha csak ennyi lenne a drámai alaphelyzet, már bőven
elég lenne egy színházi előadáshoz, annyi keserűséget, elégtételt, magánéleti titkot,
zavaros családi megfelelési kényszert rejt magában ez az alapszituáció. (ezért is próbáltunk bizonyos jeleneteket fél éven át!)
egészen más színházi nyelvet igényel, ha ezt a pszichológiai árnyaltságot nem
egy stúdióban, hanem nagy térben akarjuk megmutatni, egészen más a testközeli
néző-színész viszony. Székely Gábor nagyszínpadi munkáiban ezt a fajta érzékenységet úgy akarta átélhetővé tenni mind a színész, mind a néző számára, hogy a díszletet használható, használandó térnek teremtette meg. A falak szűkítették, lehatárolták a teret. Izgalmasan strukturálták, tagolták, hogy a színész „ne a levegőben lógjon”
az üres térben, mert az már egy elemeltebb színpadi játékot eredményez, ami alkalmatlan ahhoz a történetmeséléshez, amit ő elvárt. egy érzéki, pszichorealista
történetben a színészt inkább elidegeníti, mintsem segítené a szerep átélésében.
ennek az elvnek azonban csak látszólag van kapcsolata a realizmussal, a naturalizmussal. valójában ez a fajta „kukucska-színpadi” megjelenítés gyökeresen szakított a korábbi színpadi hagyományokkal. Díszletei zaklatott kubista, expresszionista hatást keltettek, semmi közük nem volt a korábbi realista színpadok „három fal
és a néző” viszonylatához. Titokzatosak, dúltak, zegzugosak, de mindezt egy valós
színhely (általában enteriőr) eltorzításával, deformálásával, elrajzolásával. hiszen –
mint mondta – a színpadi játék soha nem lehet maga az élet, csak a sűrítménye.
A színpadi idő és a tér relatív. és ezáltal a színészi játék is az.
A teret átszelő diagonális fal nem egy naturalista háttér valahol a színpad mélyén. Jelentős, központi helyen van a térben: neki lehet támaszkodni, dőlni, az ajtóit becsapni, az üvegajtók áttörtségét leskelődésre használni, a térbosszantó oszlopba belekapaszkodni. A ﬁlmhez hasonlóan valós állapotok megidézését segíti így
a díszlet, s ez biztosítja az intenzív színészi jelenlét nélkülözhetetlen feltételeit.
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hogy ne csak önmagából termelje meg a színész a különböző állapotokat, hanem
a díszlet szervesen, magától értetődően és szinte észrevétlenül segítse. A költői,
absztrakt díszlet vagy az üres tér persze elemel, de bizonyos értelemben el is idegenít. egyes előadásokhoz természetesen lehet, hogy az is adekvát (például mozgásszínház), de a pszichológiailag érzékeny történetmesélést nagyon megnehezíti,
szinte lehetetlenné teszi.
A világítást Székely a díszlet működtetésének elengedhetetlen feltételeként tekintette. Kiemel, szűkít, hangulatot teremt és vált, akár jeleneten belül is. Székely Gábor,
mint elmondta, ﬁatalon komolyan foglalkozott festészettel, ezért eredendően közel
állt hozzá a „fénnyel festés”. nem csupán a napszakok jelzésére, a színész arcának
megmutatására szolgál a világítás. A színpadi világítás egy expresszionista költői vízió szerves része, amelynek célja a drámaiság kiemelése. Sötétben maradt fél-arcok,
homályban maradt alakok, erős kontúrok vakító háttér előtt, beeső fények, melyek
kiszakítják a díszlet egy darabját: a kora reneszánsz, Rembrandt, Caravaggio (és Tarkovszkij!) fényesztétikája ez. Amely, megint, nemcsak a nézők történetbe való beszippantását segítette, hanem a színész valós nedveinek megtermelését is.
Díszleteinek képzőművészeti érzékenysége, remek ízlése is fontos, de az korábban,
más rendezőknél is jelen volt. Ami igazán új felfogást jelentett a magyar színházi
életben, az a színészi érzékeny játékot segítő tér-, díszlet- és világításfelfogása volt.
mindezzel persze „csalni” is jól lehet. nagyszínpadon nagyrészt kifelé és elöl kell
beszélni, különben nem lehet jól látni, hallani a színészt. De ha egy elő- és háttérre
tagolt, zaklatott térben, izgalmasan világított díszletben lopjuk előre a színészt,
nem rossz teatralitásnak érezzük (lefúrt-lábú színészet a hetvenes évekből!), hanem evidens kiemelésnek (lásd Fra Angelico), amely valójában a drámai szituációt
helyezi előtérbe, és nem a színészt.
Székelyt sokszor emlegették úgy, hogy nemcsak kiváló rendező, hanem morális
origó mind anyagilag, mind szellemileg megvesztegethetetlen, a szakma Robespierre-je. ennek a jelzőnek van némi negatív konnotációja – ha a Robespierre által
levágatott fejekre gondolok –, de ezt a kifejezést inkább abban az értelemben használták, hogy a hedonista-bohém, sokszor felelőtlen művészvilágban ő olyan sziklatömb, amelybe néha jó belekapaszkodni vagy legalábbis valami viszonyulási pontot,
horizontot jelent az alapvetően viharos-kaotikus színházi létben. puritanizmust, elfogulaltlanságot sejtetett ez a név, és nem vérszomjas diktátori hajlamokat.
valószínűleg nem alaptalan, de bizonyos szempontból rendkívül szimpliﬁkáló ez
a kép Székely Gáborról, amire leginkább az általa választott darabok és azok színpadi megjelenítése cáfolt rá. húber vilmos, Coriolanus, Csarnota tábornok, mizantróp, Don Juan korántsem morális kolosszusok, nem tandrámák prédikátorai. nagyformátumú, akaratos lázadók, akik a nyárspol gári álmorált, buta, kötelező,
megszokás-morált leginkább azért tagadják, mert a leple alatt mindig megjelenik
a kiskapuk, önzések, kivételezettségek, elfojtott kisszerű irigységek riasztóan összetartó társadalmi „titkos szövetsége”.
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Don Juan a legenda szerint több ezer anyát, lányt, feleséget és ezzel együtt apát,
ﬁvért, férjet tett tönkre. vagy ez csak a ressentiment-morál? A lányok, feleségek,
anyák nemcsak áldozatok hanem „tettestársak” is, akik talán pont a férjek, apák, ﬁvérek álszent-morálja elől menekültek az élveteg anarchista-ﬁlozófus karjaiba?
nem hiszem, hogy Székelyt az önjutalmazó, frusztrált értelmiségi szexfüggősége érdekelte volna. ez Sade morálja! Őt inkább Don Juan próbatétele isten (ha van)
és az ember előtt érdekelte, aki a morál lakmuszpapírja, a kőtáblába vésett törvények eltűntnek vélt vésője és tabula rasája, mert a közös társadalmi-politikai lét, a
családi kötelékek alamuszi önzése (apa-ﬁú, férj feleség) köszönő viszonyban sincsenek a társadalmilag közösen kialakított és elfogadottnak hazudott elvekkel. Ő maga a kétely, a gondolkodás, a párbeszéd, a bizonytalanság. Igazi művelt ﬁgura, mert
kételkedik. Csupa izzadság és nedvek, és nem szárazra suvickolt, illatos test, amely
szégyelli, ha bűzt ereget magából. Ő a magukat hibátlannak hitt önzetlenek, önfeláldozók, bűntelenek irdatlan tömegében a felvállaltan nem tökéletes, a hibás termék az isteni rendben, a felvállaltan emberi. így egyedül, a sok „remek” ember között, mi más lehetne a története, mint önsorsának rontása, kihívása a sorsnak:
kísérletet tesz az őszinte beszédre, ami akkor is megéri, ha kísérőjelensége, utóhatása a kirekesztettség és/vagy alkoholizmus, szenvedélyfüggőség, gyomorfekély,
szívinfarktus stb.
Székely az új Színház első évadjában rendezte molière DonJuanját. molière-t
mindig is nagyon szerette (gondolom major Tamásnak is fontos szerepe volt ebben), különösen a három nagyot: a Mizantrópot (ezt korábban a Katonában már
színre vitte), a Tartuffe-öt és a DonJuant. Szerette molière sötét vígjátéki humorát,
szellemes nyelvezetét, a remek, pontos szituációkat: igazi színészcsemege minden
története. Sorsok, átélhető konﬂiktusok, naprakész élethelyzetek kétszáz év elteltével is. nyilvánvaló volt számára, hogy egy frissen alakuló társulat első évadában
egy ilyen típusú darabbal kell találkozniuk a színészeknek, később jöhet egy bonyolultabb színházi nyelvezetet igénylő dráma (drámaíró), amely már egy összeszokottabb társulat összehangoltabb működését feltételezi (például az Ivanov, az Álszentekösszeesküvése).
egy olyan korban rendezte ezt a darabot, amikor a gengszterváltás időszakában
elfelejdődtek a hetvenes–nyolcvanas évek világmegváltói szándékkal élő értelmiségijei, művészei. elkezdődött egy új korszak a kilencvenes években magyarországon,
amikor a jellemtelenséget, a seggnyalást, a törtetést nem gerinctelenségnek hívták
többé, hanem életrevalóságnak.
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Székely Gábor 1990 októberében, egy hevesen esős hétköznapon épp novák eszter
élménynovella-jelenetét szedte szét, azt ﬁrtatva, hogy miként lehetne helyzetetteremteni1 arra, hogy átélhessük azt, hogy a két, egymással vad konﬂiktusban álló férﬁ és nő mélyen mégis mennyire egymásra utaltak. nem értettük, hogy mit akar.
A szenvedélytől párásodó szemüveggel példákat sorolt: például, ha megszólalna a
telefon és a lány valami tragikus hírt kapna. Óra után, nem találva nyugalmat, elindultunk megnézni Amizantrópot. Tíz perc volt kezdésig. Futottunk a 7-es busz után,
én elestem és becsúsztam a lépcső alá. Tiszta sár lett mindenem, a buszt elértük,
táskám, nadrágom elszakadt. eszter is elég ázott volt, de a színházban lassan megnyugodva az előadás hamar magába vont bennünket.
AlCeSTe

1

…Születtél volna páriának eleve,
akinek nincs rangja, semmije,
hogy várna rád a szégyen és a csőd,
hogy állnál már a pusztulás előtt.
Amikor már párkányt, ablakot
méregeted: itt kéne kiugranod.
zavart ész kibúvót nem talál,
nincs más megoldás már, csak a halál –
és akkor jövök én, jön a nagyszerű nap,
és meghozhatom az áldozatot,

A dőlt betűvel szedett fogalmak Székely rendezői szótárának fontos szócikkei.
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amivel méltatlan sorsodon fordítok,
s tőlem nyered el boldogságodat.
CélImÈne Sajátságos a jóakaratod,
rászorulni, remélem, nem fogok…
Du Bois! mi történt?2
Du Bois a becsületbíróság idézését hozza, Alceste és Célimène minden eddigi átkot
elfelejtve féltő szerelemmel rándulnak újra egymás felé. eszter főiskolai jelenetében valami nagyon hasonló történt: végleges szakítás. önkéntelenül egymásra néztünk. eszter hipnotikusan suttogta: „Telefon!” – úgy tűnik összehangolódva értettük meg a napi leckét – a következetlenség érték. ez Székely humora: megláthatjuk,
hogy önmagunk sziklaszilárdságáról alkotott elképzeléseink, nagy elhatározásaink
milyen könnyen szertefoszlanak.
„legendás humorom” – mondogatja. és rendezőként tényleg nem érdekli a burleszk. Az egyértelműen komikus műfajú jeleneteit is leginkább lélektani tempóban
tartja – bár életem egyik abbahagyhatatlan nevetése pont Székely Tóték-előadásán
ért el, ahol úgy vált Tót hihetetlen álmossága elviselhetetlenül mulatságossá, hogy
közben minden tökéletesen reális maradt. Székely maga számára nem engedélyezi
a műfajikeveredést egy előadás szövetén belül (és élvezettel nézi ugyanezt másoknál!). most újranézve sem találtam Amizantrópjában olyan pillanatot, amikor a színész saját színész mivoltára vagy színpadi létezésére reﬂektált volna, de olyan pillanatot sem, amely valamely klisé tudatos használata lett volna. Ő a szó teljes
értelmében realista, a szereplőket csakis sűrített jelenidejükben ábrázolja – nincs
kilépés, kikacsintás, keret.
nincs tét nélküli pillanat sem – minden egyes mozzanat valamilyen távolságra a
főtörténet viszonylatában elhelyezhető. Székely apró részletekből a „pillanatot ezredrészre osztva” építi fel a személyközi viszonyok folyamatosan változó rendszerét. A mizantróp-előadása párhuzamosan áramló helyzetek, síkok, egymásnak ellentmondó viselkedés és szóbeli megnyilvánulások hullámzó folyamata. hihetetlen
részletesség kívül és belül. A világszínház evolúciójának egyik áramlata az emberi
valóság egyre hitelesebb ábrázolása felé halad. Székely Gábor Amizantrópja egész
biztosan ennek a folyamatnak a 20. század végi egyik lehetséges csúcsa.
Székely hőseitől (színészeitől) elvárja a személyességet és nem engedi őket – vagy
csak nagyon komoly érzelmi ellensúlyokkal – stílusjátékokba. Udvaros Dorottya kivétel, ő személyesen fogalmazott allűrökből építi Célimène-t. Dühét mutogatja: hátramegy, körülnéz, előrejön, felsóhajt, körülnéz. Cserhalmi keveset mozog. Kiszámíthatatlan befelé ﬁgyelő csöndjei és feszes megszólításai erős zsigeri rezonanciákat
keltenek bennünk.
2

Iv. felvonás, 3. jelenet, petri György fordítása. In molière: DrámákPetriGyörgyfordításában.pécs,
Jelenkor Kiadó, 1995.
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Semmi sem előre vételezhető, mindenhez elkelljutni.Megkelltörténnie, csak
ezután lehet továbbmenni, mindennek tétje és eredménye van, ami a következő pillanathoz vezet. A helyzetekhez tartozik egy biológiai sík. A testek krimije folyamatosan él, a rendező részéről elvárás a kontinuum. nem a szöveg fonala, hanem a
mondatok között fejlődő motivációk és interakciók labirintusa vezet a sorsszerűen
bekövetkező érzelmekhez, eseményekhez és legvégül a mondatokhoz.
Tér és idő használata végül mégsem reális, bár Amizantróp díszletfalait erős valószerűség jellemzi, mégis színházi metaforát fednek fel az előadás végére. Antal
Csaba csodálatos tere, az érzékenyvilágítással, Szakács Györgyi nagy volumenű ruháival minden ﬁzikai pozícióból életteli képet komponál.
Az idő és tér sűrítése, illetve kitágítása az egyetlen szürreális vagy nem realista
eszköz. Székely képeinek, a realista téridőn belül kiemelt csendéleteinek funkciójuk is van: felgyorsítják az időt. A képekben az érzelmek összefoglaló jellegűek.
Az előadás zenei világa szerény: néhány magnóbejátszás, semmi kísérőzene.
Akusztikai közege a csend. Kopogó léptek, ajtócsapódások, gyufasercenés, bútorreccsenés szövedéke. ebben a szikár környezetben felerősödnek a színészek biológiai hangjai, lélegzésük elsősorban. A biológiai jelenlétben nehéz csalni, kellenek a
trambulinok, a ﬁzikai rosszullét: a zsigeri regiszterek. nem ritkák a félperces ﬁziológiai eseménysorok, többnyire sírás közeli állapotok (valaki nem akar sírni, ezért
mélyeket lélegzik), fel-felszakadó sóhajok, szótöredékek, szavak. Az időzítés mégis
szakmai fortély. Cserhalmi légzésbenntartással ér el erős érzelmi állapotokat. Alig
fordul elő, hogy percekre elhúzott mondatai megfeneklenének, elszakadna a belső
fonál, elveszne a fogalmazás. A szóról szóra megküzdött mondat a székelyi hitelesség alapvető eleme, jellegzetesen megszabva a játék tempóját.
Székely puritán, nem kell semmi díszítés. Rendezői eszközei visszavisznek az
alapszándékra, amely a néző maradéktalan bevonása avégett, hogy a történet a legmélyebb rétegéig átélhetővé váljon.
A pillanatról pillanatra követhető lelki változások folyamatossága valóban erőteljes bevonódást3 eredményez – a hősök sorsa a néző ügyévé válik. Alceste elárultság-érzése mindenki számára valós, idegösszeomlása az enyém is, felidéződik a fájdalom, amit embertársaimban csalódva át kellett élnem. Az embergyűlölő hallatlanul
valós, mégis túlzó érzékenysége alapozza meg azt, ahogy az előadás során minden
őszintétlenség, amellyel Alceste találkozni kénytelen, a néző bensejében is hasonló
kínokat okoz.
3

Bevonódás, vagyis engagement, ﬁnom tudatmódosulással járó állapot, amelyet akkor élünk át,
amikor egy történet magával ragad bennünket. Az először a hipnóziskutatások által leírt folyamat közben a lélegzet megnyugszik, a szívverés lecsökken, a testi képzetek eltávolodnak, a hipnotizált és a hipnotizőr lélegzete szinkronizálódik. A hipnózisban a bevonódás sokféle mértékű
lehet és könnyen megzavarható. A legújabb méréses megﬁgyelések alátámasztják, hogy előadás
és nézőtér viszonylatában is sok hasonló szinkronizáció történik. elősegítheti a folyamat stabilitását, ha a néző részleteiben, azaz pszichológiailag és színpadi megjelenítésében egyaránt hitelesnek érzékeli a történetet.
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A tükörneuron-kutatások bizonyítják, hogy a bevonódás útján szerzett lelki tapasztalás közvetlenül formálja a néző viselkedési repertoárját is, saját-élményként
képződnek meg a színházban átélt helyzetek őbenne is. ezt igazolja, hogy a Katona József Színház 1988-ban bemutatott előadása máig meghatározza a társasági fecsegés és álság iránti viszolygásom viselkedési elemeit.
Székely a színház általános színvonalát látva ra gaszkodott a rendezőképzés
megújításához. úgy találta, hogy a folyamatos minőségi történetmesélés tanulható
és tanítható. Azért vágott bele a rendezőiskola megreformálásába, mert hitt abban,
hogy körülhatárolhatók a műfajokon átívelő szakmai törvényszerűségek.
Attól, hogy valaki tisztába jön a lelki realitásokkal, még nem lesz szükségképpen realista rendező. Schilling ős-Liliomjában liliom (menszátor hérész Attila) vizes lepedővel a combja között egy padon ülve haldokolt – ahogy az élet fogyott,
úgy csöpögött, csurdogált a csavarodott a lepedő. A valósággal kapcsolatban maradó költői gesztust a történet hitelessége segíti érvényre. Az eljátszott személy
valóságának mennél pontosabb ismerete az a támasz, amely bármely formanyelvet megtart.
Székely a pszichológiát nem szereti. Amikor meghallotta, hogy lélektant tanulok, komolyan elhallgatott, mint akit egyre súlyosabban aggasztanak a másik ember döntései, miközben tudja, hogy mit se tehet azért, hogy a másikat jobb útra térítse. Ingatta a fejét: „De drága Balázs…” Számára elképzelhetetlen, hogy az emberi
lélek másképp is megismerhető, mint történetek személyes átélésén keresztül.
A költők sokszor évszázadokkal meghaladták koruk általános önismeretét.
Gábor szerint a rendezőre is hasonló feladat vár: megismernie önmagát egy történet befogadása közben. mozzanatról mozzanatra venni a történetet: ez velem hogyan történne? Belemenni, megélni az egyes szereplők sajátos szemszögeit. A legtisztább mondat is válhat felfoghatatlanná, ha a rendező és a színész számára az
marad – és egy tökéletesen hihetetlen történet is válhat teljességgel valóssá, ha az
előadók el tudják képzelni.
modelljében a rendező élen jár az önismeretben, ezzel sarkalja a színészt az egyre fájdalmasabb önfeltárásra. A színész és a rendező küzdelmes viszonya egy történet valóságának közös megértésére és újra elmesélésére irányul. Amikor mesélte,
hogy piróth Gyulával a szolnoki színpadon háton fekve hogyan értelmezték órákon
át Timont, az jutott eszembe, hogy legtöbbet Csomós maritól, Őze lajostól, meg
Cserhalmitól tanult a lélek realitásáról.
A színházi alkotófolyamat mélyen fekvő célja a művész önmagán végzett (értsd:
önfeltáró) munkájának közszemlére tétele. A számunkra kiadott lelki jellegű feladatok az önismeret tudatos gyakorlatára ösztönöztek. pályája során aztán sok nehézsége akad a Székely-tanítványnak, ugyanis olyan nemes anyagból, mint az önismeret, sok színész mégsem kér, mint ahogyan a közönség sem szereti a szembesítést.
örök kérdés: terjednek-e addig a rendező jogosítványai, hogy a színészek önismeretét vizslassa? Tekintve, hogy a rendező, főként ha ﬁatal, se nem spirituális tanító129
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ja, se nem pszichológusa a színésznek. van-e köze a rendezőnek ahhoz, hogy a színész próba után hogyan dolgozik önmagán?
A próba- és előadásélmények olyan erőteljes tapasztalatot hozhatnak a játszó színészeknek, hogy egész biztosan hatnak lelki fejlődésükre. Személyes véleményem,
hogy a színész számára a munka közben gyűjtött tapasztalatainak feldolgozásához
rendszeres egyéni vagy csoportos, szakszerű támogatásra, szupervízióra volna szüksége. ellenkező esetben, és ezt sokszor láttuk már, a feldolgozatlanul maradt tapasztalat a maga tudatmélyi megnyilvánulásaival ellenőrizhetetlen áramlatokat kelt.
egy gondolat erejéig eltérülök most és néhány saját megﬁgyelésemet osztom
meg, amely talán nem áll távol Székely keresésétől, sőt, mondhatni, az én mániám
az övében gyökeredzik.
A színházi munkához szükséges az alkotó önnönmaga objektív megﬁgyeléséből
táplálkozó önismerete. ez az önﬁgyelés nem színházi célú tevékenység, de nem is
lelkizés, ilyen vagy olyan vagyok típusú beszélgetés, hanem az élet folyamata közepette megjelenő különös ﬁgyelem, ébrenlét révén elérhető önmegismerés. ennek
a ﬁgyelemnek mint a minőségét, mint a hiányát mindenki ismeri, amikor nem vagyunk jelen a saját mozdulatainkban. Gépies állapot. A jelenlét keresése nem érhet
véget a színházi munkában. Az önismeret előfeltétele a fejlett ﬁgyelem.
A hétköznapok cselekvéseire irányított és a színpadi időben pillanatról pillanatra vezetett ﬁgyelem hasonló belső készségeket feltételez. A ﬁgyelmet gyakorlatozni a koordináció (a motoros mozgástervezés) közben lehet a legjobban. Gyakorolni a legapróbb cselekvést, testi ﬁgyelmi gyakorlatot, bármit, bárhol. Az egyre
„izmosodó” ﬁgyelem alakulhat egyre hosszabb és pontosabb belső felfedezésekre
is képes belsőtekintetté.
Az önismereti munka revelációit nagyon nehéz szavakba önteni, de lehetséges
mások előtt átélni, ez pedig reményt ad a színháznak, hiszen az önismeret közcélú megjelenítése hidat képez két teljesen különböző élményegyüttes között – miközben a néző bevonódik a történetbe, a színészek által megdolgozott önismereti
tartalom nonverbális síkokon szinte magától talál utat az egyénhez a nyugodt tükörneuronok közvetítésével. A színház így bonyolult életismeretet közvetíthet a verbális és kognitív síkokon túl.
Amikor egy színész tudja, hogy hatásosan „játszik”, külső és belső visszacsatolások során kognitívan értesül arról, hogy mennyire jár közel szerepéhez. Azonban
van egy másik élmény is, amikor a színész a kognitív kontrollt elengedi és a szereppel való teljesebb azonosulás felé mozdul – a nézői bevonódáshoz hasonló, ﬁnoman
módosított tudatállapot jön létre, amely ugyanolyan könnyen széttörik. A bevonódott pillanatokat, a színpad realitásához kapcsolódó „földhözragadt” gondolatok,
kiesések váltják a játszó tudati tartalmaiban. Az „átélés” pillanatai, csomópontok:
a színész időről időre picit jobban megközelíti saját ideális élményét, majd a színpadi realitás hatására újra eltávolodik tőle és kognitív úton halad tovább.
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A színházi előadások nagyobb hányadában rés van a történet valósága és a színpadi realitás között. léteznek Udvarosok és Balkay Gézák, akik képesek magukat
hosszabban egy ideálisan nyitott állapot közelében tartani, illetve léteznek olyan fokon kidolgozott előadáskonstellációk is, amelyekben a résztvevők sokasága számára egyszerre nyílik meg az áramlat lehetősége. mindannyiunkat ezeknek az élményeknek a reménye csábít színpad közelébe. minden egyes saját színpadi
jelenlétélményem változásként, erős tudati és ﬁziológiai élményként maradt meg.
Emlékszemönmagamra,4 jelen voltam. ez a színészi pillanat a nézőnek is valóság,
amikor hazavisz magával egy képet, mondatot, erre a belső változásra emlékszik.
Amizantróp-előadás vége állókép, Bertalan ágnes abbahagyhatatlan zokogása,
amely nem a verbális közlés, az intellektualitás síkján, hanem a legmélyebb érzelmi
állapottal megtámogatott percig kitartott hosszú helyzet – valami az időben lesz
képpé – egy sajgó kérdés. philinte nyújtja a kezét: „menjünk utána”. A színpad energiával telik meg, a zene most nagyon támogató. eliante mély fájdalma megnyitott egy
harmadik, felfelé mutató irányt. A tragédia megtisztulást hozott és utat adott az újrakezdésre. philinte már döntött: mestereként követi Alceste-t. eliante is vele tart.
S megtisztul a dráma többi részese is, mindenki részesült egy jó nagy „sokkban”.
Célimène-t a szembesítés olyan védfalak nélküli állapotba sodorja, hogy először adná magát oda feltétlen szerelemmel Alceste-nek.
Amizantrópjában Székely hatalmas nagy ívű belső és külső változásokat, katartikus időket jelenít meg hőseivel. A változás azáltal, hogy ilyen közel kerül, kívánatossá válik – jobb az igazság nyomára bukkanni és engedni hatni erejét, mint hazugságban élni. Küzdelmes életfelfogás bontakozik ki ebben az állításban – egyszerre
harcolni magunkkal és perben állni a társadalommal? Ki akarna ilyen kényelmetlenül élni? Gábor választása az enyém is: ma már elbuktam, de sebaj, minden áldott
nap új lehetőség arra, hogy változtassak az emberek világán és önmagamon. lehetséges a változtatás? Illúzió? változás van csak? Akkor viszont mi a feladatom?

4

p. D. ouspensky: Egyismeretlentanítástöredékei. Ford. péterfalvi mihály, hollán lászló és sokan
mások. Budapest, püski – új ág, 1995. 141–144.
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Forgács péter, Réthly Attila, Rusznyák Gábor, Schilling árpád beszélgetése Jákfalvi
magdolnával, nánay Istvánnal, Sipos Balázzsal 2015. január 18-án.
SIpoS BAlázS: HaSzékelyGáborról,arendezőkettanítópedagógusrólbeszélünk,
tapasztalataitokalapjánmeghatározható-evalamifélemódszer,amellyelleírhatóaz
oktatásánaklényege?
RUSznyáK GáBoR: nem tudom, hogy abban, amit végigvitt velünk, volt-e módszer vagy sem. Az biztos, hogy nagyon szisztematikus folyamat volt, apró kövekből
építkezve jutottunk el a nagyobbak felé: kezdetben szövegeket, élmény-novellákat
írtunk, majd folytattuk az elemzésekkel, később már jeleneteket kezdtünk összerakni.
hogy az ő tanításából ki mit vitt tovább, az nyilván függ az illető egyéniségétől,
de néhány dolgot biztosan mindenki megtanult: a szituációk állandó faggatását, az
újabb és újabb kérdések feltevését, a tér konzekvens használatát. látta a határait, s
amiről úgy gondolta, hogy nem az ő világa, azzal is igyekezett megismertetni bennünket. ezért kellett például vámos lászlóval dolgoznunk.
FoRGáCS péTeR: Az volt a hivatalos indoklása, hogy tapasztaljuk meg, hogyan
próbálnak mások, és milyen az a színházi közeg, ami vár ránk, s amit vámos is képvisel.
SChIllInG áRpáD: vámost illett meghívni akkor is, ha már tanárként nem volt komolyan vehető. ezeket a belső „kötelezettségeket” még ő sem tudta kivédeni.
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RUSznyáK GáBoR: ellen is álltunk rendesen vámosnak. voltak, akikkel szerettünk
volna dolgozni, de valamiért nem fértek bele Székely világába, így például sem Jelessel, sem zsótérral, sem Gaál erzsivel nem találkozhattunk a főiskolán. A legerősebb élményem az utolsó új Színházi rendezése, az Ivanov volt, mert ott élesben
láttam visszaköszönni mindazt, amikről az órákon beszéltünk.
RéThly ATTIlA: ha nekem kellene meghatároznom a módszerét, akkor azt mondanám: módszerének az alanyiságát nevezném, a személyességét. Székelytől az elméleti megközelítések távol álltak, berzenkedett tőlük, folyamatosan a gyakorlatról
beszélt. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a Székely-iskola mindennemű politikai kontextustól mentes. ez elvileg nagyon jó volt, ugyanakkor talán mégis kellett
volna tudnunk arról, hogy milyen az a világ, ami körülvesz bennünket, amivel ő hadakozni kényszerül, hogyan lehet ebben a változó korban talpon maradni stb.
RUSznyáK GáBoR: ezt csak részben tartom igaznak, mert ebben a négyéves együttélésben mégsem csak a tanárral, hanem az emberrel is találkoztunk, s nagyon személyes pillanatokat is átélhettünk vele. viszont nagy hibának tartom, hogy nem
volt az osztályban lány.
RéThly ATTIlA: nagyon különbözőek voltunk, s ez bizonyos mértékig megnehezítette a közös hang megtalálását, de abban nagyon következetes volt, hogy mindenkit önmagához mérve ítélt meg és kezelt.
SChIllInG áRpáD: így igaz. Igyekezett megérteni a szándékainkat, és következetesen kérte számon rajtunk őket.
RéThly ATTIlA: ezekben a páros együttlétekben is önazonos volt, mindig ugyanazt
képviselte, de ilyenkor kiszorult a személyes szféra, csak a feladat létezett. Arra próbált terelni bennünket, hogy magunk találjunk kérdéseinkre választ. De volt, amire csak évek-évtizedek után jöttem rá. például Kaposváron a HeilbronniKatica volt
a vizsgarendezésem, amelynek a próbáin elakadtam, és egy problémámra sehogy
sem találtam megoldást. Felhívtam Székelyt, elmondtam a gondomat, s azt kérdezte: „Azt már mondtad a színészeknek, hogy erre a problémára momentán nem találsz megoldást? – nem, ezt nem mondtam. – próbáld meg!” megtettem, s másnapra kitisztult a jelenet. ez számomra azt jelentette, hogy egy rendező felteheti a kezét,
kitárulkozhat és a kétségeit megoszthatja az alkotótársaival. De erről a négy év alatt
egy szó sem esett.
SChIllInG áRpáD: ha módszerről beszélünk, akkor feltételezzük, hogy akik egy
folyamatban részt vesznek, azok tudják, miben vesznek részt. nekünk nem volt hozzáférésünk a tanítás menetéhez, nem tudhattuk meg, mit mikor és miért tanulunk.
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éppen ezért nem válhattunk tudatos partnerekké, legfeljebb hol engedelmes, hol
ellenálló diákokká. Később hozzájutottam Székely oktatási tematikájához, s abból
a három és fél oldalas gépelt szövegből kiderült számomra, hogy nagyon is logikus
és végiggondolt rendszerről van szó. Ő volt az egyetlen tanár, aki a főiskolát (később
egyetemet) jellemző linkségtől képes volt távoltartani magát: tanárként és nem barátként viselkedett. mégis úgy érzem, volt benne egy ellentmondás: iszonyúan törekedett az etikus szakmaiságra, de eredendő szemérmessége okán hiányzott belőle az a kitárulkozás, ami, véleményem szerint, a tanításban elengedhetetlen.
A számonkérésben viszont könyörtelenül következetes volt. Bár nem tudtuk,
hogy mit miért csinálunk, de végigjáratta velünk azt az utat, amit kijelölt s amit az
adott feladat érdekében szükségesnek tartott. Tőle mindenekelőtt a szöveggel való
bánásmódot lehetett megtanulni, azt hogy ha kézbe veszek egy anyagot, mindegy
milyet, akkor hogyan jutok el á-ból B-be, B-ből C-be és így tovább. A Boldogtalanokon keresztül érthettük meg leginkább, mit jelent számára a színház, hogyan alakul ki benne egy gondolat, miként épít fel egy drámai ívet. nála még minden a szövegből bomlott ki, s egy szórend megváltoztatása is komoly előtanulmányokat
igényelt.
Ugyanakkor képtelen volt, vagy nem is akart összhangot teremteni a gyakorlati
és elméleti képzések között. oktatásunk káosza mögött az volt az elv, hogy aki
ügyes, úgyis megtanulja, amire szüksége van. Az, hogy színház- vagy zenetörténetben éppen hol tartottunk, köszönő viszonyban sem állt azzal, amivel épp a gyakorlati órákon foglalkoztunk. S mivel nem lehetett egymásra vonatkoztatni mondjuk
a görög drámát, Bachot meg a Boldogtalanokat, az elméleti órák általában koloncként nehezedtek ránk, többségükben érdektelenekké váltak, emiatt előszeretettel
elblicceltük őket.
RUSznyáK GáBoR: Székely színháza az adott darab szövegét veszi komolyan. Azt
szedi szét. Körbekérdezi a szavakat éppúgy, mint az egészet. A lényeg: minél több
kérdést megfogalmazni s minőségi és főként színházi válaszokat adni rájuk. (A kérdések jöhetnek sokféle irányból, de a válaszok közül, csak a „színházi” válaszok hasznosak.) mi először egy jelenetet három hónapon keresztül próbáltunk, majd a végén egy egyfelvonásost ugyanennyi ideig.
SChIllInG áRpáD: Székely idegenkedett a rendszertől mint struktúrától, s még a
tanításban is a személyiség szerepét hangsúlyozta. De ha meg akartuk nézni egy
próbáját az új Színházban, azt határozottan ellenezte, mondván: az nem tartozik a
tanításhoz-tanuláshoz. Szigorúan szétválasztotta magában a magánembert, a színházvezetőt, a rendezőt és a tanárt. ezt akkor sem tartottam és ma sem tartom helyesnek, mert ez egyszerűen lehetetlen.
Az alatt, míg az osztályába jártunk számos, mindenekelőtt az új Színházzal kapcsolatos kemény konﬂiktushelyzetbe került, ezek azonban nem szüremkedtek be
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Peter Brook és Székely Gábor Párizsban, 1986

az órára. egy zárt rendszert alakított ki, amelynek a középpontjában állt ő, a mester, és igyekezett nem tudomást venni az egyetemen belüli és kívüli helyzetekről.
egy szót sem hallottunk tőle mondjuk Brookról vagy mnouchkine-ról, tehát a világban zajló színházi folyamatokról, de a hazai történésekről sem. Inkább egy hosszúra nyúlt Székely-kurzusnak éltem meg azt az öt évet, mint szisztematikusan felépített egyetemi oktatásnak. véletlennek tűnt, hogy mellette kik tanítanak. mivel az
új Színházban együtt dolgozott ács Jánossal, novák eszterrel és hargitai Ivánnal,
hát ők is tanítottak, s mivel régről ismerte Babarczy lászlót vagy Gothár pétert,
őket is elhívta. De mondjuk zsótér, Gál erzsi, halász péter vagy Jeles közelébe sem
kerülhettünk.
RUSznyáK GáBoR: Ő arra ﬁgyelt, hogy az általa fontosnak ítélt emberekkel találkozzunk, akik majd átadnak valamit a tudásukból. Azt gondolta, hogy az így kapott
ismeretekből ki-ki azt szűri le, amit akar és tud. S azt mondta, az osztályunkra értelmezve: nem mindenkiből lesz nagy formátumú rendező, de lehet jó szakember.
RéThly ATTIlA: Az lehet, hogy Brookra és mnouchkine-ra nem hivatkozott, de például efroszra és Strehlerre annál inkább, őket tartotta a maga számára külföldi mestereknek. S arra is szeretnélek emlékeztetni benneteket, amikor azt mondogatta:
egy rendező bármit megtehet, hogy elérje a célját. ebben kimondatlanul az is benne volt, hogy a rendezéssel kapcsolatos tudnivalók rendszerezhetetlenek, majd a
helyzet fogja megsúgni, mikor mire van szükséged a tanultakból és tapasztaltakból.
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SIpoS BAlázS: Részleteznétekazt,ahogySzékelydolgozottveletek?
SChIllInG áRpáD: módszerére valóban jellemző a kicsitől a nagy felé haladás. Szokta idézni major Tamást, aki valakiről azt mondta, hogy meg tud rendezni egy
előadást, de egy jelenetet soha. nem véletlen, hogy a legkisebb egységgel kezdtünk,
a mondattal, hogy mit jelent egy mondat, milyen hosszú lehet egy mondat, mit kell
kimondani s mit nem, mit bír a csönd, milyen térben hangozhat el egy mondat,
hogy feszültséget generáljon, hogyan rakjuk össze a mondatokat, hogyan lesz ebből konﬂiktus, jelenet, felvonás, majd előadás. ezt a folyamatot Székely végigvitte.
engem a mondatokkal való bíbelődés kevéssé érdekelt, én előadásokat akartam csinálni, mégsem úszhattam meg ezt a pepecselést, amiért hálás vagyok neki.
De nemcsak a szövegközpontúság volt az oktatás sarkalatos pontja, hanem a térhasználat is. mindannyiunknak el kellett sajátítani a diagonál szervezést. ha valaki
másfajta térszervezést szeretett volna, akkor – főleg az első időben – nem azt beszéltük meg, hogy miért azt a formát választod, s hogyan lehet abban lebonyolítani az adott jelenetet, hanem visszavezetett bennünket a diagonálhoz, és abban kellett gondolkodnunk.
A színésszel való munkába az elején még beleszólt, főleg, amikor az osztálytársaink jeleneteiben még mi magunk voltunk a színészek, sőt bele is lépett a rendezésbe. emlékszem, hogy egyszer megfogott, és átvitt a színpad másik sarkába, közben sugdosta a fülembe, hogy milyen állapotban kellene lennem. ezzel egyszerre
példázta azt, hogy milyen intenzitással kell jelen lenni rendezőként egy helyzet
megoldásában, illetve hogyan, milyen lépésekben lehet a színészt eljuttatni a kívánt
állapotba.
Abban is következetes volt, hogy az elején csak mi játszottunk, aztán a főiskolán
belülről választhattunk színészt, végül már a főiskolán kívülről is. meg abban is,
hogy mikor nyitunk a közönség felé. eleinte még a tanáraink sem nézhették meg a
jeleneteinket, aztán a saját tanáraink, majd a többi tanár is, és csak ezután állhattunk igazi közönség elé.
RUSznyáK GáBoR: mi már csak az Ivanovban láthattuk, hogyan dolgozik. egy példa jut eszembe. Tóth Ildi áll középen és fog egy széket. össze kellett esnie. Székely
többször kifejtette, hogy a rosszullét, a halál a színpadon megoldhatatlan. Amikor
Ildi összeesett, a székkel együtt dőlt el, s a hatást igazából az eldőlő szék robaja és
látványa okozta. Aztán bejött egy bőgőhang meg egy világítási effekt, és megszületett a jelenet. ez tipikus Székely-megoldás. Ilyet és ilyen konkrétan az órákon nem
hallottunk tőle, hiszen ő a mi saját megoldásainkat várta.
vagy sokat beszéltünk a térről, arról, hogyan lehet mondjuk egy nagyszínpadi
léptékben intim teret létrehozni, abban milyen irányok lehetnek, de mindezt megvalósulva Antal Csaba terében láttuk meg, amelyben egyre szűkülő térrészek jöttek
létre. A ritmusról is sokat beszéltünk. Arról például, hogy minden szereplő a saját
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igazságát, szándékát próbálja képviselni, ezért nem lehet, hogy egy párbeszédben
két szereplő egyforma ritmusban beszéljen. vagy hogy miért rossz, ha egy lassú jelenet után újabb lassú jelenet következik, vagy ha az első felvonásban valakit jobbról hoztál be, miért nem jó, ha a másodikban is onnan jön be az illető, de ezek ott,
abban az előadásban mind érzékletessé váltak. vagy a két mondat közötti történés,
ami számára a legfontosabb volt, hogy a mondatokat ugyan folyamatosan olvassuk,
de meg kell találni azt, hogy mi történt a szereplővel és a szereplőben a két mondat elhangzása közben. vagy mi van, ha valaki nem akkor jön be a térbe, amikor a
szerző előírja, hanem hamarább, így hallja, miről beszéltek a jelenlevők, ez hogyan
változtatja meg az ő mondatainak értelmét. ezek is mind visszajöttek az Ivanov-előadásban. Ugyanakkor azt éreztük, hogy hiába ez a mívesség és esztétikai megformáltság, az egész ránk nem hat zsigerileg. már más színházra vágytunk.
FoRGáCS péTeR: Az első évben a Boldogtalanokat próbáltuk, s mivel az osztályban
nem volt nő, a női szerepekre hívhattunk színészhallgatót. Azzal, akit elsőnek választottam, becsődöltem, ezért lecseréltem. egy próbára bejött Gábor, és kezdett
valamit mondani a lánynak, de elharapta a mondatot. próbáltuk erőltetni, hogy folytassa a mondókáját. De elhárította. Később derült ki, hogy Székely későn vette észre a cserét, s mivel nem tudhatta, hogy az új lány tudatában van-e annak, hogy előtte más kezdte a próbákat, nem akart kellemetlen helyzetbe hozni egyikőnket sem.
nem tudom, hogy ez pedagógiai megfontolásból fakadt-e vagy az eleve meglévő tapintatából, mindenestre ez a gesztusa nagyon mélyen bennem maradt.
RUSznyáK GáBoR: ez nyilván az érzékenységéből fakadt.
SChIllInG áRpáD: mielőtt a főiskolára kerültünk, már csináltam néhány előadást,
amelyben a szív, a nagy akarás, a bajunkvanavilággal-érzés kikiabálása határozta
meg az alapállásomat. ez nagyon jó alap volt, de szakmailag elég sok kérdés megoldatlan maradt. nála ezekkel az érzésekkel nem lehetett operálni. nagyon pontosan
tudta behúzni ilyenkor a fékeket. Belőle hiányzott a lobogó művészkedés attitűdje,
és rólunk is igyekezett ezt lenyirbálni.
SIpoS BAlázS: Tudszerrepéldátmondani?
SChIllInG áRpáD: Azt oltotta belénk, hogy ha, mondjuk, egy szekrénytől el akarsz
jutni az ablakig, magadban számos kérdést kell megválaszolnod: miért van ott az a
szekrény, te miért álltál ott, miért indultál el az ablak felé, ha az ötméteres úton
megálltál, miért tetted, ha ott vagy már az ablaknál, kinyitod-e vagy sem, ha igen,
és kinézel, mit látsz és mire gondolsz. Őrjítő, ahogy ezt szét tudta szálazni. megbolondultam ettől a részletezéstől. ennek ellenére ebből is azt lehetett megtanulni,
hogy a dolgok sokkal bonyolultabbak annál, mint hogy az első felmerülő ötletből
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oldjunk meg valamit. Az első zseniálisnak tetsző gondolat után higgadj le, sugallta,
gondold végig, tedd fel azt a százhatvan kérdést, amit a szekrénytől az ajtóig megteendő útról fel kell tenni, ezt terjeszd ki az előadás minden pillanatára, mert csak
ezek után dönthető el, hogy az az első felvillanás jó-e, végigvihető-e, érvényes-e.
RUSznyáK GáBoR: neki az út volt fontos.
SChIllInG áRpáD: egész lényével azt sugallta, hogy itt vagyok, ez vagyok, ezt tudom, ha tudtok ezzel valamit kezdeni, jó, ha nem, nem.
mindig döbbenten néztem, hogy minden nap három napilappal a táskájában jelent meg. három különböző világnézetű lappal. mikor tudta ezeket elolvasni? De
ezzel is hatott rám, hogy tájékozódni kell a világban. Ugyanakkor számos kérdésünkre nem kaptunk feleletet. Sem arra, hogy mit és hogyan tanulunk, miként áll
össze rendszerré mindaz, amit tanítanak nekünk, sem arra, hogy mi van az új Színházban és az országban. erre az volt a válasz, hogy olvass utána, nézz utána, ami
rendben van, de közben itt ülök vele szemben, és azt várom, hogy ő mondjon ezekről valamit a maga tisztességével és etikusságával A darabok elemzésekor állandóan
fel kellett tennünk a kérdést: miért, de amikor mi kérdeztünk rá, hogy miért, arra
az volt a válasz, hogy kérdéseinkre majd az életben kapunk feleletet. ezt kemény
ellentmondásként éltem meg.
RéThly ATTIlA: nem biztosan baj, hogy annak idején kizárta a külvilágot a tanításból, és csak szakmai alapon állt.
JáKFAlvI mAGDolnA: SzékelyGáborralkapcsolatbanvisszatérőfogalomahitelesség.Mitértetekezen?
RéThly ATTIlA: hiteles, azaz önadekvát. Amit mond, az úgy is van. A hitelessége
megkérdőjelezhetetlenné teszi a válaszait, ezért elhittünk neki mindent. Be tud
jönni, le tud ülni, ott van, s amikor kimegy, ugyanaz az ember megy ki, mint aki
bejött. Székely nem képes ócska kompromisszumokra. Tévedéseivel együtt is önazonos.
FoRGáCS péTeR: Igazodási pont, cölöp. elmehetsz mellette, viszonyulhatsz hozzá.
hogy hogyan, azt nem mondja meg.
SChIllInG áRpáD: Félő, hogy elvész az az érték, amit Székely képvisel. A végletekig vitt konokság és következetesség, minden műviség elutasítása. A szöveg, a szereplők, a viszonyok analízise nélkül nem lehet színházat csinálni. Rám iszonyúan
nagy hatással volt, de abban, hogy ilyen hosszú időt töltöttünk el egyfajta módszerrel, volt valami luxus és köldöknézés is.
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A tanulás-tanítás – mint a művészképzésben általában – mester-tanítvány viszony,
amelyben a mester a tudását, a tapasztalását próbálja tovább adni. Székely a saját
színházi esztétikáját a „politikus lírai színházat” adta tovább. ezt egy ﬁatalkori, a
végzése után öt évvel adott interjújában úgy határozta meg, hogy „a politikum számomra a társadalmi meghatározottság vállalását jelenti, az állásfoglalást. A líraiság
pedig a rendező önvallomása!”1 mivel ez a színház nem egy zárt formában szerveződő rendszer, javarészt esszenciális színházi igazságokat tanultunk Székelytől, még
ha a saját színházi világán keresztül is kommunikált velünk. végső soron a saját esztétikánkat kérte rajtunk számon, próbálta koherensé tenni, tetetni velünk.
Székely fogalomértelmezése szerint a sűrítettidő egyrészt arra utal, hogy a színpadi idő az átlagos valósághoz vagy hétköznapisághoz képest egy sokkal intenzívebb, szélsőségesebb emberi helyzeteket, állapotokat megmutató fogalom, másrészt mint sűrítés magában foglalja a rendezőt, a rendezést, egy színpadi szöveg
előadássá válását is. A sűrítettség vagy sűrített idő olyan, mint egy jó erőleves: sok
hozzávaló, rengeteg idő, a végtermék mennyisége nem azonos a felhasznált mennyiséggel, tehát valamiféle eszencia, amelyben ízdominanciák érvényesülnek.
Székely azt keresgéli és ezt keresgéltette velünk is, hogy mi az a legnagyobb, legfontosabb, legszemélyesebb dolog, szándék, ami egy mondatban, szóban vagy gesztusban megtörténhet egy darabbal, egy-egy szereplővel. hogyan teremthetők olyan
szituációk, amelyek valamilyen egyedi, egyszeri vagy szélsőséges helyzetben, állapotban mutatnak meg embereket, sorsokat. mennyire feszíthetők ki a történések
1

Földes Anna: millertől molière-ig – Szolnokon. In Uő: Arendezőéaszó. Budapest, népművelési
propaganda Iroda, 1974. 133–142.
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a mondatok és szavak között. mi tud történni egy szándékkal vagy a szándékot hordozó szereplőkkel két megszólalás között. ez a végletekig részletező, szétszedő
munka a legfontosabb része a próbafolyamatnak. Később ezeket a „túlterhelt” szavakat, mondatokat, gesztusokat, időket kell vagy lehet sűríteni akár egy mozdulattá, akár ritmikailag egy mondattá, s összerakni úgy, ahogy azt a nagy egész, vagyis
az előadás megköveteli.
Szemérmes, zárkózott embernek ismertem meg Székely Gábort. Azt tanította,
hogy két olyan dolog van, amit színpadon (teszem hozzá, abban a színházfajtában,
amelyben az életből vett gesztusokat, viselkedési formákat, térbeli elemeket stb.
használunk sűrítve, olykor stilizálva, mégis hitelességre, valóságosságra törekedve)
szinte lehetetlen megmutatni: a szexualitás (például szeretkezés) és a halál.
ebben a színházi nyelvben, amelyben az ajtó ajtó, a csók csók, a pillanat igazsága, hitelessége elengedhetetlen, tehát nem lehet hazug az egymáshoz érés sem. Az
alapkérdés, hogy hogyan fogja meg egymást, hogyan ér egymáshoz két szereplő,
akik, mondjuk, titkos szeretők vagy egy házaspár tagjai, illetve jó barátok.
A Székely-féle színház a hazugságtól éppúgy ódzkodik, mint a kegyes csalásoktól. noha ez a színház igyekszik mindenben „igaz” lenni, vannak határok: például a
halált nem lehet „eljátszani”, legfeljebb imitálni, de a végeredmény általában hazugság. (minden néző számára ismerős, ahogy azt nézzük, hogy a „halott” szereplőnek
vajon mozog-e a mellkasa vagy nyitva tudja-e tartani órákig a szemét.)
ha olyan struktúrában vagyunk, amelyben az érzelmek valódiak vagy legalábbis
emberinek tűnnek, ott a halált nem megmutatni, hanem amennyire lehet, elrejteni vagy elfedni kell valamivel. Székelynél például Ivanov bezárkózik és úgy lövi le/főbe magát. Csak az ajtót betörő, felfeszítő emberek arcáról olvassuk le a „halált”.
A Catullusban ugyan a nyílt színen lövi le/főbe magát a főhős, de egy dívány mögötti székre ülve (emlékeim szerint). A lövés után kicsúszik alóla a szék, s csak két lábat látunk kilógni a dívány takarásából. Igazából a szék eldőlésének hangját halljuk
és nem a lövését.
Gábor egyik története vagy saját alapélménye (vajon ezt mesélte vagy olvastam
tőle, már nem emlékszem), ahogy gyermekként nézett egy előadást, amelyben az
egyik jelenetben pénzt vagy valami effélét szétszórtak. A függöny összement. vége
volt a felvonásnak, de a pénz egy része a függöny előtti területen maradt, amit nem
takarítottak fel. Következett a második felvonás: másik helyszín, más szituáció,
mégis ott van az a bizonyos pénz az előző felvonásból. nem értelmezhető, hogy mit
keres ott. megszűnt a dolog igazsága avagy hitelessége.
A színház nem valóság. minden színházi előadás absztrakció, meg kell teremteni az előadás saját valóságát a belső relációikon keresztül, viszonyát a valósághoz
és viszonyát a színházhoz, mint stilizációhoz.
úgy emlékszem, hogy Székelyt magáztuk. Tanárúraztuk, egymás közt – főleg Forgács petivel – „apuztuk”, másoknak beszélve róla meg pestiesen „Aszékely”-eztük.
párizsban tegeződtünk össze.
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Az a súly, amit Székely rak a színészekre, valami olyasmi, mint amit egy katolikus pap pakol az ifjú párra. A sok-sok „biztos-e?”, „tényleg úgy van-e?”, „valóban ezt
vagy azt akarod-e?” jellegű, a válaszlehetőségek garmadát és mégis a kötelező választás, válaszadás kényszerét magába foglaló kérdések sora adja meg azt a (jó esetben) túlfeszített, túlterhelt, minden pillanattal elszámolni képes előadást, amelyben minden színész minden pillanatban tisztában van a szándékainak,
tevékenységeinek, mondathangsúlyainak, szüneteinek stb. tartalmával, szándékával és főként irányával. Kinek mondom? miért mondom? mit gondolok, miközben
mondom? (S természetesen a járulékos dolgok: hol vagyunk, milyen évben, milyen
napszakban stb.) mondhatnánk: ez maga a Sztanyiszlavkij-módszer.
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FORGÁCS PÉTER

SZÉKELY
RÔLPÉ
BE
SZÉLNI
FORGÁCS
TER

SZÉKELYRÔL BESZÉLNI

Illetve dehogyis róla. A tanárságáról. A módszeréről.
Akkor ide okos dolgok kívántatnak. Komolyan vétel, analitikusság, a nézőpont
szüntelen változtatása – ahogy azt Székely tanította.
nem megy. nem jön. minden okoskodásom ugyanabba a – Székely által nem kevésbé üldözött – tautológiába torkollik: Székely pedagógiai módszere Székely maga. Azzal tanított, ahogy ő volt. és hogy volt, mert öt évig szüntelenül volt. és miközben volt, mondott mindenfélét. A magáét. Azt, amihez a legszemélyesebb viszony
fűzte, és amiben rendületlenül hitt. lehetett szeretni, nem szeretni, lehetett érteni,
nem érteni. A lényeg őbenne volt, aki ezeket mondta.
na jó, de akkor ki volt ő?
Ki ő?
ezt sem tudom elmondani. mondja el ő maga. vagy mondjuk, mondassam el vele
egyszer én.
Igen, de amilyen szemérmes.
Az, nyilván. A jelenlétében mégis erősen érezni az emberszeretetet és az ember
minden pillanatának komolyan vételét, vagy éppen a humort.
hogyan beszéljek akkor Székelyről? mi az, amit tudok róla, ami ő és az ő tanítása?
Az írása, például. Saját használatra szánt írása van, más számára nem mindig olvasható. A megnézések alatt kicsi füzetbe ír, ﬁrkál, szavakat, felfelé és lefelé mutató nyilakat, plusz- és mínuszjeleket, olyan ritmikával, ahogy egy orvos írja alá a receptet, rendszerint oda sem nézve. ezeket néha ma ga sem tudja elolvasni.
megbeszélés közben hullámos vonalakkal húzza ki a már elmondottakat, a végén
a füzetből kitépett jegyzeteket ketté is tépi. Kétszer: egyszer hosszába, egyszer
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keresztbe. van, hogy ezek után még össze is gyűri és a szemétbe dobja. Közben még
mindig megbeszél.
ha elmegy, belenyúlok a szemetesbe, és rekonstruálok egy-egy noteszlapot. mit
látok? Diszharmonikus, zaklatott, több irányba tartó írásképet. nem adja magát első ránézésre. Ránézek hát másodszor, harmadszor is. Kicsik a betűk. nem is annyira betűk ezek. Jelek. Szóképek. Sűrűn fel- és aláforduló cikcakkok, odavetett vonalkák, megtört hullámok. nem látni benne élvezetet, hiányoznak a bátor ívek,
kanyarulatok, nincsenek magasságok és mélységek. le van fokozva az egész írás.
Annyi csak, amennyi a praktikus haszna: gondolatok emlékeztető jele.
Aztán negyedjére-ötödjére a jobbra sodródó vonalak mögött meglátni a lendületet. A szögletekben a görbületet. A rövid betűkanyarulatok szigorúsága megﬁnomodik: most férﬁerőnek tűnik. Ismétlődő ritmusokat találni, már-már harmóniát.
elkezd összeállni egy rejtett következetességekkel teli íráskép. egyre több érzékenységet és lírát látni benne, csak minden kicsiben van, épphogy jelezve. és a rövidre
vá gott, egyszerűsített tollfutások, sőt a kiha gyások éreztetik a megrajzolatlan
hosszabbat és kacskaringósabbat. A kicsi rejti el a nagyot, az egyszerű a bonyolultat.
Ahogy Székely színházában is.
és most elképzelem az arcát. De még az arca előtt az alakját. valami relatív, tájjellegű alacsonyság. Itt is mintha több köbmétert sűrítettek volna össze kevesebbe.
vaskosságok, mint egy Botero-képen, de arányosan és erővel tele. Furcsa hajlat a láb
ívében, a termethez mérten kicsi lábfej, kicsi sötét cipő. általában sötét tónusú ruhák, s mindennek tetején dús ősz haj. Kontraszt. Kontra. lejjebb tekintve felvont
szemöldökök, módjával kikerekedő szemek. Rácsodálkoznak és kérdeznek. Az a – nem
ritka – pillanat ez, amikor Székely olyannal találkozik, ami valahogy nem illeszkedik a Székely-féle tér-idő kontinuumba. lejjebb mutatóujjat látni, mely épp feljebb
tolja az orron a szemüveget.
még lejjebb pedig mosolyt.
zárt szájjal. Székelyt nyitott szájjal nevetni nemigen látni. elhúzott, kissé lebiggyesztett szájú mosoly. voltaképpen nevetés. Szájösszeszorítva mosollyá visszafogott nevetés. A szemérmesség léptéke, hogy még a nevetés is fedve van. Jele annak, hogy most ortodox módon nem lenne szabad nevetni, de színházi módon a
humor legyőzi a szabályt, és muszáj nevetni. ha a mosoly közben rámnéz – cinkosság velem, csak velem. ennek a mosolynak is száz formája, intenzitása van, de mindenhogy aktív, arról tanúskodik, hogy a mosolygó fejében ellentétes indulatok csapnak össze és ellentétes gondolatok kergetik egymást. érzékileg az a legizgalmasabb
benne, hogy eltakar, elhallgat.
ez a mosoly: elfojtott teliszájjal nevetés. Az elfojtott nevetés szép, gazdag gesztus: talányos, kérdéseket vet fel, nem hagy nyugodni. mit fojt el? miért fojtja el? és
akarva-akaratlanul megfogalmazódik az a gondolat és megérezni azt az indulatot,
ami elfedve marad abban a mosolyban. Az elfojtott nevetés éppenhogy felnagyítja
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az elhallgatottat. egyszerre megszűnik elfojtás lenni, befelé helyett kifelé árad és
nem szemérmesen visszanyom, hanem hangosan hirdeti a ki nem mondottat, a ki
nem nevetettet.
Székely az egyetemen különösen udvarias volt a rendezők felett működő rendezőtanárként. Az udvariasság persze csak forma. Székelyt morális megfontolások vezették. volt, hogy keményen főrendezett, volt, hogy rendkívül személyesen, intim
közelségben tanított, de mindig nagyon meggondolta, mit mond a színésznek – ha
egyáltalán –, mit a rendezőnek a színész előtt és mit a rendezőnek négyszemközt.
általában nagyon tisztelte a rendezőhallgatók munkáját, óvatosan nyúlt hozzá – ha
egyáltalán –, és inkább érvelt, vitatkozott, a döntést ránk hagyta.
egyszer láttam élesben főrendezni. Gyors volt, tudatos, lényegre törő. lenyűgözött, én mégis a produkció rendezőjével éreztem együtt.
évekkel később átéltem, hogy milyen az, amikor engem főrendeznek.
egyik este felhívtam Székelyt. (ha kilistáznánk, ki, mikor hívta telefonon, megkapnánk a fél magyar színháztörténetet.) Segítséget akartam. még hittem benne,
hogy a helyzet megoldható. meg elpanaszolni akartam.
A beszélgetésben előjött az előbb említett régebbi próbája. Csak érzelmesen tudom elmondani, amit ő szikárabban és részletesebben mondott: „ma is pontosan
tudom, hogy akkor azt kellett tennem, amit tettem, de nincs nap, hogy ne bánnám meg.”
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SCHILLING ÁRPÁD

HOGYANSCHIL
KÉPEZ
LING ZÜNK
ÁRPÁD BÁTOR
ISTENEKET?

HOGYAN KÉPEZZÜNK BÁTOR
ISTENEKET?
melyik a legfontosabb szaktudás, amellyel egy rendezőnek rendelkeznie kell?
A legfontosabb szaktudás az önreﬂexió. A készségszintű önkontroll. e nélkül a
rendező képtelen egyben tartani azt a masinériát, amit színháznak nevezünk. ha
nem képes korlátozni magát, ha nem látja önmagát az alkotás folyamatában, ha
nincs kellő távolsága önmagával szemben, ha nem bír el önmagával, akkor elveszti erejét és hitelét a társak, a közönség és saját alkotása előtt: hiteltelenné válik.
miért fontos ez?
mert a feladat bonyolult, összetett folyamat. A darab kiválasztásától, avagy saját
történet megírásától, a szereplők és alkotótársak kiválasztásán és felkészítésén át,
a megfelelő esztétikai keretek megalkotásáig, de továbbmegyek, a nézőkkel való találkozás élményének feldolgozásáig számtalan olyan aktust kell bonyolítani és mediálni, amelyek során a rendezői szerepet de- és rekonstruálni kell. ez pedig nem
megy jól pallérozott psziché nélkül.
Tanítható-e az önreﬂexió?
mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, tekintsük át, hogy mit is kell tanulnia egy
rendezőnek, és egyáltalán mI Az, hoGy RenDezŐ?
A rendező olyan ember, aki mindig eggyel előrébb tart, mint az általa létrehozott
kontextus. Ami azt jelenti, hogy mindig van B terve. van egy szándék, amihez rendel egy ütemtervet, és ebben a tervben számol a véletlennel. A rendező isten, mert
hatalma van a véletlen fölött: nem fél.
A rendező olyan ember, aki szövegeket értelmez, aki szövegeket használ, aki szövegeket alkot, aki megerőszakolja a szöveget, aki tönkreteszi, elpusztítja a szöveget és a megalkotóját, akkor is, ha az történetesen saját maga. nem, ez teljesen értelmetlen, a rendező lehetővé teszi, hogy az emberek, akik kíváncsiak egy bizonyos
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szövegre, megértsék, megszeressék és magukévá tegyék. A rendező egy tanár. vagy
hóhér. hóhértanár.
A rendezőnek egyáltalán nem kell a szöveggel törődnie azok után, hogy megtanult a szöveggel bánni. De csak az után, és nem az előtt. A rendező, ha végzett a
szöveggel, akkor szabad, azt csinál, amit akar. például képeket rendez egymás mellé, alá és fölé: képszerkesztő, designer, belsőépítész. van ízlése. A rendező az, akinek van ízlése. valamilyen ízlése van. A rendező pallérozott ízlésű ember: tud választani színek, formák és hangok között.
A rendező testekkel dolgozik. Koreográfus? Is. A rendező körbe van véve testekkel, sőt neki magának is van teste. A rendező teste eszköz: kommunikál, előjátszik,
testeskedik. A rendező egy darab test. A rendező hús és szar. meg könny. A rendező: érzés. életérzés. A rendezőnek éreznie kell az életet. A rendezőnek legalább azt
az életet éreznie kell, amit maga körül formál. érzésvadász? valamit ma éreznünk
kell. valamit, amit tegnap még nem éreztünk. A rendezőnek éreznie kell, súlyosan,
könyörtelenül, csiklandóan éreznie kell.
A rendező tehát szöveg, kép, test, érzés: egy isten, aki nem fél.
hogyan képezzünk bátor isteneket?
Amit Székely Gábortól leginkább meg lehetett, sőt kellett tanulni, hogy az ember soha ne higgyen a saját nagyszerűségében. mindenki, akit a színház (vagy bármilyen más művészet) magával ragad, óhatatlanul pojácává válik. elkezd úgy viselkedni, mint egy bazári majom, aki képtelen meglenni a külső, pozitív visszajelzések
stimulációja nélkül. Székely szerint az egyik legnagyobb veszély, hogy fontosabbá
válik a külcsín, mint a belbecs. Aki nem képes kontrollálni magát, aki többet ﬁgyel
kifelé, mint befelé, az lehet felkapott művész, de igazi mesterember soha. Székely
tudta, hogyan kell mestereket képezni: kérdéssel.
A színházrendező kortársi deﬁníciója valamelyest eltér a 20. század második felében kialakult és széles körben elfogadott szabványtól. elsősorban talán a német
nyelvű színház hatására megszilárdult az omnipotens, intellektuális erőfölénnyel
bíró, konceptuális rendező mindenhatósága. ez a rendező tulajdonképpen az író
szerepét vette át, elsőszámú alkotóvá lépett elő, olyan karakterré, aki szabad kezet
kapott a szövegek kezelésében, aki bátran írhatott át klasszikus szövegeket, teljesen új irányt szabva a kanonizált értelmezésnek. A rendező a színház istenévé vált,
letaszítva trónjáról az író mellett a színészt is, akit éppúgy, akár a szöveget, az eszközének tekintett (még akkor is, ha szemérmesen alkotótársnak nevezte azokat,
akiknek sem véleményére, sem ötleteire nem volt kíváncsi a munkafolyamat során).
ez a rendező könyörtelen volt, kérlelhetetlen és hajthatatlan; előzetesen elképzelt
tervéhez mindenáron ragaszkodott, nem volt hajlandó feladni semmi áron, nem ismert kompromisszumot: egy megvesztegethetetlen és megkérdőjelezhetetlen óriásként gyűrte maga alá a teljes produkciót minden elemével és szereplőjével együtt.
ennek az alaknak természetes tartozéka volt az emberi és alkotói magány, az a
nyugtalanító és titokterhes csend, amely körbelengte minden lépését. A rendező
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modern héroszként, politikai aktorként állt a színház tatján, minden vészben és viharban hirdetve a színházművészet általa képviselt esztétikai és etikai irányát.
ezt a karaktert és a hozzá tartozó működési módot, illetve intézményi struktúrát kevés kritika érte az elmúlt évtizedek során. ennek oka lehet egyrészt az alkotások vitathatatlan egyedisége, másrészt az intézményrendszer politikai változásokon átívelő időtállósága, harmadrészt a szakmai közeg (beleértve a kritikusokat és
esztétákat) kényelmes szervilizmusa. miközben az európai társadalom kulturális attitűdje, ha lassan is, de módszeresen és visszafordíthatatlanul haladt a transzparencia, a hatalommegosztás és a hatékony együttműködések irányába, a színházművészet mainstream, intézményesült terepén továbbra is hódított az autokratikus
szervezőelv, miszerint léteznek azok az alakok, akik egyenlőbbek az egyenlők között.
A változást itt is, mint az élet szinte minden területén, az információs forradalom hozta el. A rendező hatalma arra épült, hogy a művészet területén szűkösen
mért tudás birtokosaként, tulajdonképpen információs cézárként állt a színházi dolgozók előtt. A rendező járta a világot, őt hívták meg konferenciákra, gyűlésekre,
partikra, tőle kértek interjút és tanácsot, nagy valószínűséggel ő beszélt nyelveket
és ő olvasott újságot. Aztán egyszer csak minden egy gombnyomásra került mindenkitől. ma már bárki hozzájuthat a számára fontos tudáshoz, ráadásul a tudás
mikéntje és hogyanja, szerkezete és horizontja is erősen megváltozott. leomlott az
a klasszikus értelmiségi szoborcsoport, amelyben hajlott hátú, szemüvegük felett
szúrós tekintettel a szemlélőt sarokba kényszerítő idős mesterek vállat vállhoz vetve álltak. A jól informáltság hatalmi státusza ma már szabadon hozzáférhető csereszabatos termék.
A másik mozzanat, amely kihúzta a kultikus ﬁgurák lába alól a talajt: a demokrácia elméletének és gyakorlatának innovációja. Az élet mind több területén megﬁgyelhető a korábban megszokott hierarchikus struktúrák átrendeződése. A hatékonyság és az emberség jegyében sorra foszlanak szét az alá-fölérendeltségi
viszonyok, míg egyre többen igénylik az egymás mellettiséget: a közösségiséget.
A színház korábban is ismerte a kollektív alkotás fogalmát, de ez a munkaszervezési mód megmaradt az önkéntes amatőrök létkísérleteinek szintjén, soha nem vált
hivatalos, akadémikus alkotási módszerré. ma már azonban sorra nyitnak mind a
fesztiválok, mind az állami intézmények a különféle alternatív, közösségi színházi
események és műhelyek felé. egyre több a civileket (diákokat, gyerekeket, speciális
helyzetben lévő polgárokat) mozgósító színházi aktus, melyek nem lecserélik, hanem kiegészítik a színház mára hagyományossá vált formáját, a rendezői színházat.
Az istenek panteonjának fala repedezik, az oszlopok már alig tartják a timpanont. egyre nevetségesebb fenntartani a látszatot, hogy mindentudók és megkérdőjelezhetetlenek vagyunk. Komoly ember épp szerénységével igazolja komolyságát. Az önreﬂexió a kulcs, annak beismerése, hogy nem vagyunk hibátlanok, hogy
egyedül semmire sem volnánk képesek, és ezért együttműködésre vagyunk ítélve.
Az önreﬂexió tanulásához elsősorban közösségre és pontos kérdésekre van szüksé148
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günk. Biztos vagy benne? és ha nem működik, mit csinálsz? Inkább elrejted vagy
inkább megmutatod a hibáidat?
Az önreﬂexió tanulható. De egy istennek mi szüksége volna korlátoznia magát?
Az isten korlátlan. Az ember azonban jobb, ha felvállalja emberi gyengeségét, mert
az őszinteség a leghatékonyabb üzemanyag.
hogyan képezzünk bátor isteneket? Sehogy.
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A harmadik Székely-osztály 2016-ban:
(Hollós Gábor), Tóth András, Molnár-Keresztyén Gabriella,
Göttinger Pál, Funk Iván, Dömötör András
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MIT MONDANA?
„ha valami nem sikerül,
az nem sikertelenség,
ott kezdődik a munka.”
HalászPéter

(SZAKKIFEJEZÉSEK)
ebben a szövegben dőlt betűvel írok bizonyos kifejezéseket, amiket szakkifejezésnek gondolok, és amik teljesen biztosan máshol is fel fognak bukkanni, ahol valaki
Székely módszeréről ír. nem állítom, hogy az alább leírtak közül bármit Székely
mondott volna, nyilván a saját tapasztalataim és az egyetemen (és később a színházakban) körülettem lévő emberekkel való közös gondolkodás is valamelyest szintetizálta és átalakította a rendezésről tanultakat. én nem vagyok rendszerező elme,
pláne nem tudós, így nem is deﬁniálok semmit, itt is csak abban az értelemben
használom őket, ahogy a próbákon. nem szakszöveg lévén az írásom, most itt álljon ennyi: az általam azóta megismert színészek értik és maguk is használják ezeket a kifejezéseket, meglepően sokan közülük a forrást is ismerik, vagyis a Székelyféle terminológia: élő hagyomány.

(SZÉKELY)
Tizenkilenc évesen kerültem be a rendező szakra. Semmiről, amiről később ott szó
volt, nem voltak előzetes ismereteim. Amiről ismereteim voltak, azok inkább csak
hátráltattak később. Székelyről sem tudtam semmit, azon felül, hogy utólag rájöttem, hogy a felvételi bizottság előtt nem volt kérdés, hogy hozzá kell beszélni. A haj
miatt, gondolom.
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mint sokakat, engem is készületlenül ért a színművészeti egyetem első pár évének hagyományosan személyiségroncsoló volta. Fogódzkodókat keresvén a szintén
addig jórészt ismeretlen tanárok megﬁgyeléséből, hamar szembesültem egyrészt a
tanári karon belüli mély szakadékokkal,1 másrészt ehhez képest a Székely iránti teljesen osztatlan, már-már vallásos tisztelettel.2
Tudom, hogy a vallás, mint az időről időre kétségbe eső, de aztán újraéledő hit
idecibálása bumfordi párhuzam (és a látszólagos rosszindulat mellett igen nagy közhely is), de tényleg feltűnő volt ez már az első pár hónapban is. Ahhoz a generációhoz tartozom, akik már nem láttak igazi Székely-előadást,3 vagyis mindent csak elbeszélésből, tanítványok és kortársak elbeszéléseiből tudhattam.4 A legváratlanabb
helyeken és kontextusban idéztek fel tanárok és diákok egy-egy pillanatot, teátrális gesztust vagy alakítást Székely rendezéseiből.5
Ugyancsak feltűnő volt, hogy minden, a módszerrel, a színházi gondolkodásmóddal, esztétikával vagy akár a pedagógiával kapcsolatos közlés mindig a legszorosabban Székely személyéhez kötődött. A sokszor hangoztatott (és károsan romantizált) mester-tanítvány viszonyról van itt szó. vagyis, hogy noha ritkán engedte, hogy
személyesen róla beszéljünk, és mindig konkrét színházrendezési problémákat tárgyaltunk, mégis végig világos volt, hogy ő maga a tananyag. nem volt tankönyv,
nem volt előre leírt tanmenet,6 fel sem merült (egyébként most már azt gondolom,
nagyon helyesen), hogy létjogosult lenne egy ilyen mondat: ezt és ezt így és így kell
megrendezni, egy jelenetnek, egy előadásnak, egy térnek ilyennek kell lennie.7 he1

ezt nem mint valami rossz dolgot írom, nagyon tanulságos gyakorlata volt ez az emberek közötti közlekedésnek és az egymással teljesen ellenkező, de egyaránt legitim vélemények kezelésének – amellett persze igen szórakoztató is volt.
2
egynémely kezdő-naiv élménynovella-jelenetben is édeskésnek számított volna, ha szereplők úgy
mernek beszélni egymásról, ahogy tanárokat hallottam nyilatkozni Székelyről.
3
Bár matematikailag lehetséges lett volna, tizenöt éves voltam 1998-ban, az új Színház-botránykor.
4
Székely nagyon keveset beszélt a saját munkásságáról. nem titkolt semmit, válaszolt is tartózkodóan a kérdésekre, de nem használta fel az életművét a magyarázataihoz olyan gyakran, mint
kollégái közül sokan. Kisszámú anekdotái inkább megengedhetetlenül viselkedő színészekhez
kapcslódtak.
5
Ráadásul tinédzser-érzékenységgel kicsit nehéz volt kezelni a nem is oly burkolt rosszallást, hogy
mi ezeket nem láttuk, majd amikor felvételről megnéztünk valamit, akkor a sóhajtást: hát azért
úgy nem olyan.
6
A rendezés nem tanítható! – dörögte Székely az első tanévnyitómon, úgy is mint rektor. eléggé
megütköztem ezen, pár perce lévén csak az egyetem polgára. Később is sokszor szóvá tettük dühös esti büfézésekben, hogy az egyetemünk nem publikál és használ a főtárgyaival kapcsolatos
szakirodalmat, sem a színészetnek, sem a rendezésnek nincs kurrens tankönyve, de még csak
olyan sem, ami legalább egy jeles alkotó munkamódszerét leírná lépésről lépésre. ha ez a hőbörgésünk tanárfülbe jutott, megengedő mosolygás volt a válasz.
7
Ő maga kifejezetten tiltotta az órai beszédben, hogy valaki receptekre hivatkozzon. nem mintha ne lett volna véleménye arról, hogy mit kell csinálni egy adott helyzetben, de mindig gondosan újra kimondta: ő egyféle dolgot tanít. Amikor valaki következetesen végigvitt valami mást,
egy, az övétől eltérő megoldást (akár formát, akár módszert), akkor volt a legközelebb ahhoz,
hogy a tisztelet jeleit lássam rajta.
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lyette egész színész- és rendezőgenerációk hivatkoztak arra szakmai problémák felmerülésekor: mit mondana Székely? módszere, gondolkodásmódja csak a vele való személyes kapcsolaton át volt értelmezhető, hasonlóan egyébként a színházi hatás elvileg is rögzíthetetlen természetéhez.8
és még egy nagyon fontos adalék a tisztelet vallásos jellegéhez: Székely módszere
a megkérdőjelezhetetlen tekintélyen alapult.9 Az ötévnyi mesterségóra után kirajzolódó elképzelt rendező alakja szellemi, emberi tekintély, élete és színházcsináló
ideái között szoros az kapcsolat, személyes és művészi hitelessége elválaszthatatlanul összefügg.
erkölcsről, morálról sosem mondott tételmondatokat, de látványos és mindig
nagyon zavarba ejtő volt, hogy igenis vannak ebben a rendezői-színházi univerzumban olyan alapvetések, amelyek nem vitathatók. létezik megengedhetetlen vagy
visszavonhatatlan mondat. A színdarabokban is, az életben is. Soha nem követte
ezeket a kijelentéseket deﬁníció, mégis rendszeresen sikerült eljutni a vele való beszélgetésekben egy olyan ütközőpontig, ahol éles, jól bevilágított határsáv húzódott: innen nem szabad továbbmenni. A vitatkozó mondatok elapadtak, mert a továbbgondolkodást az ő személyes tekintélye megállította. ezek a kérlelhetetlen
következetességgel védett határok voltak a stúdium legizgalmasabb részei, mögöttük sziklaszilárd (egyben már-már életidegen10) etika sejlett föl.

(TÖRTÉNET)
A Székely-osztályban tanult színházcsinálás alapja a történet. mi a történeted?
miről szóljon az előadásod? ez az alapkérdés. nem keverendő össze a tanulsággal,
a mondanivalóval és az egyéb zűrös fogalmakkal, amelyeket tilos volt használnunk
az órán, és amelyekkel kapcsolatban a didaktikus és direkt kifejezésekkel voltunk
állandóan fenyegetve.
A történet egy útvonal, amit a szereplők mondattól mondatig vezető lépései adnak ki. A cselekménnyel sem szabad összekeverni, amely fogalom ebben az értelemben másodlagos is, egyszerűen csak arra vonatkozik, hogy mi után mi történik a
színdarabban. A szereplőben lezajló változás, a környezetét, a másik embert állandóan feltételező, azzal mindig vitázó, saját magát mindig képviselő folyamat az állítmánya az előadásnak, ehhez pedig olyan fordulatokat válogatunk össze, amelyek
feltétlenül szükségesek – hogy a történet a lehető legsűrítettebb,legpontosabb legyen. ez a válogatás a rendező ízlésének, történetmesélő kedvének a kérdése, olyan
veszélyek lesnek közben rá, mint az illusztrálás, a dekoráció, vagy, ami a leginkább
tilos: a beszélgetés, a csacsogás. és a notabenézés.
18
19

10

nem lennék meglepve, ha ennek a készülő könyvnek a gondolatát is ellenezné.
mi tanáruraztuk és magáztuk, ő tegezett minket. Dermedten vettem észre, hogy léteznek emberek, akik úgy hívják: Gábor.
Biztos sok helyen tárgyalja majd más, hogy miért nem rendezett Székely többé. én nem mennék bele, elsősorban tájékozatlanságom okán.
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erről szólt az első nagyobb gyakorlat, a rendezőhallgatók között sokszor hivatkozott és rettegett élménynovella-vizsga, illetve vele párhuzamosan egy színdarab11
történetének A4-es terjedelemben való leírása.
egy egész év telt el ezzel a két párhuzamos feladattal. A novellaírásnál az okozta a hónapokon át végigkínlódott nehézséget, hogy az ember nehezen találta meg
a novella alapjául szolgáló saját, eredeti történetét – ösztönösen rosszul használva
ezt a kifejezést, olyan emlék után kutatva a fejében, amelyik méltó a színrevitelre
és valóban megtörtént. egy jó története mindenkinek van, a sajátja, ezt még el is
lehetett fogadni, de amikor a Székelytől záporozó kemény kérdések össztüze alatt
elvesztette az ember a hitét benne, akkor másikat akart keresni, mert a megfelelően érdekes cselekményt kereste a történet helyett. holott a (később, több hónapnyi kínlódás után elfogadott) jó megoldásnál érdemes volt belenyúlni a cselekménybe, hamisítani az igazi emléket, hogy jobban szolgálja a történetet. Két, látszólag
azonos helyiértékű lehetőség közül melyik az érdekesebb? nem lévén sem rendezők, sem írók, sem dramaturgok, ez nagyon kínosan ment.12
A gyakorlat párja az A4-esoldal nevű feladat. egy létező színdarab történetének a
leírása. A keret rettentő szigorú volt, a szöveg nem lehetett sem hosszabb, sem rövidebb. viszont semmi más fogódzkodó nem volt vele kapcsolatban, bármi explicit támpont, hogy mi számít jónak, mi rossznak. hosszú-hosszú visszaolvasó elemzések után
(ezek egyébként az egész osztály előtt zajlottak) újra kellett írni, jellemzően 30–40–
50 (vagy több!) alkalommal, mire Székely váratlanul elfogadta. ha úgy ítélte meg, hogy
elég sűrű, elég pontos, nem siklik el közben semmilyen fontos részlet felett, és közben
személyes is. Azaz egy elképzelt előadással kapcsolatos döntések csírái vannak benne.

(DÖNTÉSEK)
A rendező munkájának alapegysége és voltaképp a puszta létének értelme a döntés. A döntés kifejezés kivétel nélkül minden munkafázisnál előkerül, tervezéstől a
próbákon át a már futó előadások ideje alatt is. ez a rendező fölnőttségének próbája. elsősorban a felelősség átvállalását jelenti. hogy a munkatárs vagy a színész szabadabban lélegezhessen, a saját dolgával foglalkozhasson. A rendező annyira teljeskörűen vállalja a döntéseit és főleg azok következményeit, hogy gyakorlatilag minden
lehetséges nehézségért előre felel. ha bármi baj adódik, akkor az eredeti döntés
nem volt elég jó. mindig lehet még jobbat, még pontosabbat. Rossz döntéseit felis-

11

12

általában Füst milán Boldogtalanok című darabja volt a feladat, de az első évben szinte bármilyen előkerülő színdarabnál elhangozhatott: gyorsan holnapra ebből egy oldalt.
Az összes osztálynál ez lehetett az első feladat, az első megrendezendő vizsgaelőadás. Az elbeszélések szerint fölösleges feltárulkozások, vallomásos monológok, magukból kifordult növendékek szegélyezték az első próbafolyamatokat. Tanulságos lenne egy táblázat, hogy végül ki milyen történetet választott (bár többségünk minden bizonnyal a legkevésbé sem tekinti
vállalhatónak ezeket a zsengéket), illetve, a későbbi pályák ismeretében az, hogy ki nem oldotta meg végül ezt az feladatot, azaz nem volt élménynovella-vizsgája. mert ilyen is volt.
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meri, azokat az alkotókkal képes hitelvesztés nélkül megfogalmazni, az új döntést
(bármilyen fájdalmas) meghozni. ez a fajta felelősségvállalás azt is tartalmazza, hogy
ha a rendező elvárja, hogy legyenek a dolgok úgy, ahogy mondja, akkor annak az az
ára, hogy akkor tényleg legyenek is úgy. mármint az ő részéről is. ne kapkodjon, ne
kalandozzon. engedje hosszú tévutakra a színészeket a próbafolyamatban, saját magával együtt, de mindig legyen annak pontos tudatában, hogy a kísérlet mire irányul. Krízishelyzetben döntsön gyorsan, de ettől még nem kevésbé megalapozottan. Döntéseinek következetes és átlátható volta az egyetlen eszköze, hogy a munka
során az idegrendszerükkel dolgozó alkotótársak ösztönös ellenkezéseit, bizonytalanságait, lázadásait, dacoskodásait kezelje. A döntés ellentéte az ötletelés, amit Székely (és az általa az osztályhoz meghívott, egyébként ellenállhatatlanul szabad és
játékos halász péter is) szigorúan büntetett.
Soha egy perc kétség sem maradt senkiben, hogy a fentiekben leírt hozzáállás
következetes végigvitele elvileg is lehetetlen. Az ezzel való állandó sziszüfoszi küzdelem, a kudarcok kezelése és felhasználása, a bukásból való felállás, a történések
pontos felismerése volt összefoglaló nevén a fölnőttség, amit nagyon sokszor kért
számon, és ami az én rendezői tanulmányaim középpontjába került aztán.

(SZÍNÉSZEK)
Semmi sem annyira erős és érvényes hatás ebben a rendszerben, mint ami a színésszel belül történik, amit a színész próbáról próbára, előadásról előadásra megél
és a többieknek és a nézőnek okoz.13 A máskor kérlelhetetlenül következetes, minden jelenséghez elemzéssel, megértéssel és bölcsességgel közelítő Székely is úgy hivatkozott a színészekre, meglepően felindultan, hogy amit ők csinálnak, az csoda.
Az igazi, elemelkedő, sajátmagánáltöbbetjelentő alakításnak és vele a jó előadásnak a titka nem az elemzés, a zene vagy a színpadi képzőművészet – azok csak segédeszközei sok más mellett. A rendező pedig csak részt vesz a kimunkálásban, de
nem ő okozza. hanem a színész.
A színész az idegrendszerével és az érzékenységével dolgozik, a rendező dolga ehhez
bőven szolgáltatni muníciót és eszközöket, és igazítani a jeleneten, ha a belefeledkezetten próbáló színész valaminek a hatását túl- vagy alulbecsüli. A fentebb leírt történetmesélési, sűrítési, háttértörténet-építési technikák igazi címzettje is a majdani
színész – bármilyen, az előkészületeknél elvégzett munka igazi értelme az, hogy instrukció legyen belőle. Mitmondaszmajdaszínészednek? – ezt akkor szerette mondani Székely, ha ő maga sem értette az órán, hogy mit beszélünk. A feladat az adott állapotban lévő színész számára a megfelelő instrukció megtalálásának a kínzó
gyönyörűsége. ehhez elengedhetetlen, hogy a rendező alaposan ismerje a színészét,
nemcsak képességeit, hanem személyiségét, élethelyzetét, problémáit, akár napi ügyeit.
13

leegyszerűsítve: a lélektani realizmus. Székely ritkán és elég kelletlenül használta ezt a kifejezést egyébként, egyszer azt is mondta rá: csúfolódás.
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mindig kell tudni válaszolni, ha a színész kérdez. ha túl általánosat kérdez, akkor
gyorsan konkrétummá kell fordítani a fejben kavargó gondolatokat, a problémát lehetőleg két, a jelenetben elhangzó mondatra és a köztük lévő szünetre szűkíteni.
Székely módszerében megkülönböztetett helyen szerepelt a kétmondatközöttiút
fogalma – azzal a megjegyzéssel, hogy a két mondat közötti, akár tört pillanatnyi
szünet tartalma sosem fejthető fel teljesen, hogy mindig marad benne titok, és
hogy hosszú percekig, órákig, hetekig lehet vitatkozni egy-egy mondatpár színpadi megszületésének mozgatórugóiról. ennek a soha ki nem elégíthető szomjúságnak a táplálása volt a színésszel végzett munka alapja. mindig tartalmi, mindig az
adott másodperc elemzett történetéhez kapcsolódó instrukciókat adott, mármint
azon kevés alkalmakkor, amikor mondjuk egy vizsga próbáján néha átvette a szót,
és láthattuk színészekhez beszélni. Kerülte a tennivalókat tartalmazó instrukciókat (gyere be, ülj le, menj oda, gyorsabban, lassabban stb.), ha ezek előkerültek, az
már valami (mondjuk a próbaidő szorítása miatti) türelmetlenség jele volt. Próbamániás vagyok – ez sokszor előkerült, szerette, ha sok (korlátlan) idő van valamire. ennek megfelelően az éjjel-nappali fáradhatatlan munkát várta el, és őt magát
is lehetett hívni bármikor, bármilyen korán reggel vagy késő éjjel. A hajnali kettőkor megtorpanó éjszakai próbáról leadott segélykérő telefon után kisvártatva megjelent, pontosan tudva, hogy a beavatkozása mennyit könnyít egy konﬂiktusos helyzeten, és hogy az ilyenkor szinte mindent kritikátlanul befogadó színészekkel
óvatosan kell bánni.
A jól felfejtett két mondat közötti szünet egész jeleneteket oldott meg – onnantól már minden következett magától. ha valamit aztán túlságosan késznek látott,
akkor újra belekapott a szövegbe valahol máshol, másik két mondatot jelölve ki a
továbbgondolkodás tárgyául. nem szerette, ha valami elkészült.
A tekintélyt, hitelességet komolyan vevő Székely sosem helyezett semmit az előadáskészítés hierarchiájában a színész munkája fölé, különösen nem saját magát.
nagy ritkán elmondott anekdotáiban pályája nagy színész-találkozásait14 tőle szokatlanul érzelmesen írta le – rajongás, tisztelet, gyűlölet, megvetés és lezáratlan
ügyek terhei együtt fértek meg ezekben a történetekben.

(PRÉS)
Ahogy Székely páratlanul szigorú morális felfogásában, úgy sem elemzésben, sem
próbán, sem a mindennapi érintkezésben nem fordult elő semleges, töltetlen helyzet. érzékenyen érintette a restség, a be nem tartott adottszó, az átgondolatlanul
kimondott mondat, az el nem végzett házi feladat, a túl nagyvonalú elképzelés, vagy
éppen a gazsulálás.
14

Kálmán György, major Tamás, Sinkó lászló, Gobbi hilda voltak ezeknek a történeteknek a visszatérő szereplői – bár újra hangsúlyozom, keveset mesélt.
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nem barátkozott.15 nem tűrte a magánéleti problémák betüremkedését a munkába (noha a színészekről minden ilyesmit tudni akart, és rögtön ﬁgyelmeztetett arra,
hogy az idegrendszerükkel dolgozó színészeknél az ilyesmi válságok jelenléte egyáltalán nem mellékes szempont). egy előadásban minden szándékos, minden okszerű,
minden egyes megállított helyzet és megtartott szünet az egész darabot tartalmazza. A tér használatánál is ellenezte a szimmetriát a díszletben, fontosabbnak tartotta, hogy a fókuszpontok, viszonylatok, útvonalak pontos elemzésével is segítsük a
színészt a tér használatában – hangsúlyozva nekik és magunknak is újra, hogy nincs
töltetlen mozgás vagy pozíció. Csak valakihezképest lehet a színpadon létezni.
nem foglalkozott időbeosztással, a feladatok elvégzésére rendelkezésre álló időt
akkor is elvileg korlátlannak fogta föl, ha másnapra kellett készen lenni. olvasás,
felkészülés, (sok) próba, színházba járás, a vizsgák szervezésével töltött idő, az órák
látogatása – ezeknek mind egy átlagos tanítási napba kellett férniük, azt a kifogást,
hogy valamire nem maradt idő, mindig fortyogva véleményezte.
nem várta meg, míg megszültük a gondolatot. ha nem tudtuk szabatosan, világosan elmondani és aztán a kérdések nyomása alatt meg is védeni, amit szeretnénk,
legföljebb még egy-két kérdésnyi esélyt adott, aztán el lettünk küldve, hogy gondolkozzunk tovább.
világossá tette, hogy nem akarja ezt az egészet jobban, mint a tanítványai. Komolyan
vehető ötletre, írásra, felvetésre komolyan vehetően válaszolt, kapkodásra, odadobott, elnagyolt dolgokra néhány korholó mondatot kivéve perceket se szánt. A kezdeményezést, impulzust tőlünk várta, legföljebb bosszúsága jelezte, hogy elégedetlen.
mindig tartalmi, mindig az alapdöntéseket ﬁrtató kérdéseket boncolt – a megvalósítás mikéntje kevéssé érdekelte, ilyen jellegű segítséget nem is adott. nem beszélt soha arról, hogyan kell egy próbát megtartani, hogyan kell egy próbafolyamatot felépíteni, nem adott át technikákat problémás színészek, nehéz emberek,
kontrollálhatatlan helyzetek kezelésére vonatkozóan. hogy milyen a jó instrukció
(ami mögött történet van), azt is magunktól raktuk össze, évek alatt, tőle ez biztosan nem hangzott el. pár mondattal nyugtázta, ha valakinek sikerült saját munkamódszert kialakítania, bátorította is az ilyesmit – de az alaphelyzet mégis az volt,
hogy ezt mindenkinek magának kell kitapasztalnia és begyakorolnia.16
15

16

összesen két informális helyzetre emlékszem: egyszer párizsban, az osztály ottani látogatásakor maradt vörösborozva zárás utánig a Chartier étteremben, felváltva anekdotázva Antal Csabával. A másik ilyen alkalom a diplomázás utáni, általa készített tizenhét fogásos vacsora volt a
lakásán. egy kisunokával, aki felmászott a nagy Székely feje tetejére, és azt kiabálta, Gáboj, Gáboj! Azt hittem, meghalok.
nemhogy a magyarországon szokásos kőszínházi munkafázisokkal kapcsolatban (állítópróba,
tervelfogadás, olvasópróba, visszaolvasópróba, elemzőpróba, rendelkezőpróba, emlékpróba, összpróba, főpróba, felújítópróba stb.) nem adott tájékoztatást és tanácsot, de általában nem tartotta
fontosnak, hogy bármilyen munkamódszert leírjon vagy véleményezzen. Biztos nem én voltam
az egyetlen, aki furcsa helyzetekbe került aztán emiatt a hivatásos pályája kezdetén. még olyat
is hallottam később tekintélyes színházigazgatótól, hogy „mintha a Székely-tanítványok nem
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elvileg zárta ki az elégedettséget. mindig a soron következő feladatra irányította inkább a ﬁgyelmet, mindig a következő lépésen való gondolkodást erőltette. Saját írásokból novella, aztán abból egy játszható jelenet, aztán saját írású sokszereplős előadás, utána már megírt (klasszikus) jelenetek, aztán egész felvonások és
egyfelvonásosok. Teljes, egész estés darabot nem csináltunk,17 csak már „odakinn”,
diplomarendezéskor.
Sosem adott jelest. Bármilyen sebezhető és önbizalomhiányos állapotban gubbasztottunk egy-egy vizsga után, ritkán dicsért, elégedettségét inkább a ledorongolás kisebb-nagyobb mértékén lehetett mérni, ha egyáltalán. nehéz elfelejteni a grimaszt, amivel mondani tudta egy-egy nagyobb visszhangot keltő vizsga után a
kiértékelésen: nagyon sikeres vagy.18 majdnem megvetőnek tűnt.
nincs nyugvópont. Az előadás sosincs kész, a színházi ember sosem érezhet olyat,
hogy jól végezte a dolgát. A jó döntést sosem késő meghozni, főpróba után sem, bemutató után sem. Az utolsó előadás után sem.

(A HIBA)
volt azonban az eddig leírtakhoz képest egy nagyon fontos következő lépés. Igazán
a hiba érdekelte. A hiba mint egy gondos fejlesztési folyamat szükségszerű következménye. A végigelemzett szereplő, amint saját rendszeréből kitérve valami saját
magához képest gyengét vagy következetlent tesz.19 Az előadás, amely alaposan kimunkált szabályait képes később fel is rúgni. A teljes morális súlyával, felelős döntéseivel jelen lévő ember, akit esendőségen,vacakságon kapunk. ha Székely kemény,
megfeszített munkát látott, és abban valami csacsiságot, arra megkülönböztetett,
a maga módján gyengéd ﬁgyelmet fordított. A gondatlanságból elkövetett hiba nem
érdekelte, de elérte, hogy a gondos munkával előhívott hibát eredménynek lássuk.
minél élesebben,szélsőségesebben keveredett bele a színész az adott hibába, annál
nagyobb csoda történt.

(KONOKSÁG)
mindezt a szigorú rendszert szüntelenül képviselni, ez elvileg sem sikerülhetett.
Székely a konok20 próbálkozást tekintette a színházi munkában az igazi, minőségi

17

18
19
20

tanulnák meg a szakmát”. pedig sokat tudott a különféle technikákról, és gyorsan ismerte föl
a másétis – amikor látott előadásokról beszélgettünk, gyakran derült ki, hogy nagyon is tisztában van azzal, hogy melyik rendező hogyan dolgozik. Rólunk nem is beszélve, pedig a mi próbáinkon sem volt benn mindig.
Bár volt olyan hallgató, aki dacból megcsinálta az egész darabot, Székely dúlva-fúlva, de nem
kevésbé odaadó ﬁgyelemmel követte azt is.
halász péter is ellenezte egyébként a sikert, kimondottan rossz néven vette.
miért nem elég elhagyni metellust? miért kell még külön megöletni is?
A konokság egyébként a velem egykorúak indulásánál meghatározó Schilling-féle 2007-es komáromi alkotótábornak is kulcsfogalma volt.
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elfoglaltságnak, ami az ember testi-lelki-szellemi tartalékait nagyon gyorsan meríti – ahogy merítette az övéit is. Annak ellenére, hogy teljesen biztosan nem ez volt
a szándéka (sokszor láttuk jóízűen nevetni és felszabadultan beszélni – kiváló humora volt végig!), mégis lehetetlen szabadulnom attól az emléktől, hogy a rendezést örömtelen, kudarcokkal tűzdelt, magányos és boldogtalan elfoglaltságnak láttam az ötö dik év végére, és hogy aztán hosszú idő után találtam benne újra
felszabadultan örömteli részeket. Kínlódás, önmarcangolás, összeszorított fogak
mindenfelé, és Székely kemény mondatai az ehhez szükséges szívósságért folytatott küzdelemben elbukott kollégákról, alkoholról, drogokról, szétforgácsolódott
családokról,21 roncsolt pszichékről.22
nem tudtam nem látni, hogy konoksága milyen már-már elviselhetetlen helyzetbe hozta.23 Csalódottnak és keserűnek láttam. A tanítás volt az a helyzet, egy mesterségóra biztonsága, ahonnan meg tudta fogalmazni a magyar színházi helyzettel
kapcsolatos komor véleményét, nem szűnvén meg újra is újra megdöbbenni az emberi alávalóságon. egy olyan helyzetből, ahol nem voltak munkajogi, politikai, üzemeltetési vagy éppen nézőszámmal kapcsolatos gondok.24 legendás maximalizmusa is csak a tanítás helyzetéből volt képviselhető, egy iskola biztonságában, ahol
persze hogy minden lehet még jobb és jobb a végtelenségig.
mindez azonban nem hiteltelenítette, amit tanított, hanem pont hogy hitelesítette. hogy akkor is így kell, így helyes, ha valójában lehetetlen.

(MIT MONDANA?)
mit mondana Székely? nem volt olyan próbaterem az eddigi rövid pályám során,
fővárostól vidéki színházon át határontúlig, alternatív pincétől az operaházig, ahol
ez a mondat ne segített volna összeszednem magam, ha elvesztettem a fonalat. még
akkor is, ha végül olyan megoldást választottam, amit ő nem helyeselt volna.
még a színházon kívül is felmerül ez néha.
Azt kell gondolnom tehát, hogy ez volt a tananyag.

21
22

23

24

Amennyire tudom, ő maga egyébként ezek egyikétől sem szenvedett.
és Székely karakán elutasító mondatai, amikor egy pódiumbeszélgetésen az akkori höK-elnök,
Rácz Attila az iskolapszichológus ötletét felvetette!
ekkor már évek óta nem rendezett itthon, és a mi öt évünk alatt volt utoljára külföldön dolgozni, amely munka egyébként tudtommal félbeszakadt.
pedig voltak. A mi öt évünk elején volt Székely rektor, és rengeteg nehézséget cipelt be akaratlanul is az órákra. olyan, az egyetem életét befolyásoló kataklizmák estek erre az időszakra,
mint például az új felsőoktatási törvény bevezetése, amit nagyon indulatosan támadott, vagy az
új, a nemzeti mellé építendő campus ppp-konstrukciótól zavaros, azóta elvetett terve.
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A SZÍNHÁZRENDEZÔ SZAKON KAPOTT FELADATOK SORRENDBEN
(zárójelbenakurzusvezetőtanárneve)
A4-es történetleírás (Székely Gábor)
élménynovella-vizsga (előbb novella, aztán jelenet) (Székely Gábor)
Színészmesterség-vizsga: versek (novák eszter)
mesejáték-vizsga (Ascher Tamás, később Szikora János)
Színészmesterség-vizsga: commedia dell’arte jelenetek (novák eszter)
novella-vizsga: választott novella dramatizációja (Székely Gábor)
Színészvezetés-kurzus: A hazug (halász péter)
egyfelvonásos-vizsga: választott Szép ernő-egyfelvonásos (Babarczy lászló) – együttműködésben a párhuzamos színészosztállyal (Jordán Tamás – lukáts Andor)
Csehov-kurzus: egy választott felvonás (Székely Gábor)
Baal-vizsga (halász péter) – együttműködésben az eggyel alattunk járó színészosztállyal (máté Gábor)
rendezőasszisztens-gyakorlat (választott budapesti színháznál)
Baal-kurzus párizsban (Székely Gábor, Antal Csaba) – együttműködésben a CnSAD
hallgatóival (Daniel mesguich)
Ódry-vizsga – nagyszínpadi rendezés, egy egyfelvonásos (Székely Gábor)
külföldi szakmai gyakorlat (leonardo ösztöndíj)
diplomarendezés, szakdolgozat-írás és -védés

ELMÉLETI TÁRGYAK
egyetemes színház- és drámatörténet, magyar színház- és drámatörténet, esztétika, ﬁlmtörténet, fotózás, zenetörténet és zeneelmélet, művészettörténet, előadáselemzés, német színház, görög színház- és drámatörténet, dramaturgia, térhasználat és látványtervezés.

ELMÉLETI TANÁROK
Bagossy lászló, Győrffy miklós, Fodor Géza, Balassa péter, Bacsó péter, Földényi F.
lászló, poszler György, Gózon Francisco, Tallér zsóﬁa, Füri Katalin, Jákfalvi magdolna, Kerényi Ferenc, Karsai György, osztovits levente, Antal Csaba, Székely lászló,
Szigethy Gábor, lengyel Anna, Upor lászló, Kárpáti péter, Radnóti zsuzsa.
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DÖMÖTÖR ANDRÁS
DÖ
MÖTÖR
RÁS
JEGY
ZEAND
TEK

EGY BESZÉLGETÉSHEZ

JEGYZETEK
EGY BESZÉLGETÉSHEZ
anekdotikus
kihúzni! nem a lényeghez tartozó,
elidőző részlet,
helyette: sűrítés
beszélgetés
színpadon nincs,
mindig drámai párbeszéd van,
a beszélgetés pejoratív fogalom
humor
szemérmesen ismételgette magánbeszélgetéseken, nincs neki,
nem tudom, ez ebben a formában igaz-e,
de az kétségtelen, hogy van a személyiségében valami mélyről jövő drámaiság,
sűrűség,
a tragikumra való érzékenység
optika
egyszer azt mondta,
az ő optikáját alapvetően határozza meg az apja halálának története,
az optika szót nem használta, ezt én használom,
és nem tudom,
idetartozó-e egy ilyen személyes gondolat
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Székellyelszembenállni
egy ötlettel megkeresni mindig jó,
az ember elmondja neki,
és akkor az ötlet: megmérettetik.
eldől, használható-e.
Székely reakciója, kérdései helyreteszik az embert,
mert a lényeghez nyúlnak
Major
a mester
család
Székelynél láttam a legnagyobb karácsonyfákat életemben.
egyszer megkérdezte, mi van velem amúgy,
mikor beszéltem anyámmal utoljára…
mikor mondtam, hogy nem emlékszem,
leteremtett,
de dolgoztam folyamatosan, tettem hozzá,
ez nem mentség soha,
tessék felhívni,
zárta le a beszélgetést
csacsiság
kis félmosollyal kiegészítve,
ez azt jelenti,
alapvető tévedés,
de most nem akarok nagyot rombolni benned
sűrű,sűrítés
minél komplexebb legyen egy színészi pillanat,
minél több történet érjen össze benne
ametódus
elválaszthatatlannak tűnik az embertől
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III. A RE NDE Z É S PE DAGÓG IÁJ A

SZÉKELY GÁBOR

A MAI MASZÉ
GYAR
SZÍN
KELY GÁ
BOR HÁZRÓL
–
TÍZ TÉTELBEN (1986)
A MAI MAGYAR SZÍNHÁZRÓL
– TÍZ TÉTELBEN (1986)
1

1

I. MINDEN NEMZEDÉK MÁSHOGY VÉLEKEDIK ARRÓL,
HOGY MIÉRT ÉS HOGYAN KELL SZÍNHÁZAT CSINÁLNI
A hetvenes évek magyar színházi életében divatos témának számított a budapesti
és a vidéki színházak munkájának szembesítése. Kétségtelen, hogy az idő tájt több
fővárosi társulat szakmai tevékenysége, előadásainak színvonala stagnálást, netán
visszaesést mutatott, viszont egyes megyeszékhelyi színházak műhelymunkájuk
alaposságával és következetességével, szemléleti frissességükkel, kidolgozottságukkal s nemegyszer revelatív sikerükkel hívták föl magukra a ﬁgyelmet. A budapesti
és a vidéki társulatok működése, teljesítményei között fölismerhető gondolati, módszerbeli és stiláris különbségek létrejötte egy folyamat eredménye volt.
Akkoriban igen jellemző gyakorlat alakult ki a színészek szerződtetését illetően.
A fővárosi színházak – zártabb struktúrájukból és szélesebb, kialakult közönségükből eredően – főként olyan színészeket kerestek, akik kedvező adottságaik, lekerekített személyiségük, ügyességük, „kész voltuk” miatt „gyorsan megtérülő befektetésnek” ígérkeztek: várható volt, hogy a nézők hamar megkedvelik őket, így növelik
a társulat közönségvonzó erejét. A kevésbé szabályos alkatú, szélsőséges személyiségjegyeket hordozó, művészileg lassabban érő színészek vidéki színházakhoz szerződtek. Utólag bebizonyosodott, hogy ez a „kontraszelekció” valójában nem hátrányt, hanem előnyt jelentett a vidéki társulatoknak. A vidékre került színészek –
éppen elrajzoltabbságuk, rendhagyó egyéniségük és tehetségük folytán – inkább
1

eredeti megjelenés: MozgóVilág, 1986. 2. sz. 95–105. A beszélgetést készítette és szerkesztette
Barta András.
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azonosak voltak a korral, jellemzőbben képviselték, jelenítették meg az őket körülvevő világot és társadalmat.
Az ilyen módon fölhalmozódó valós tehetségek mellett további felhajtóerőként
hatott a vidéki színházak munkájára az az 1956-ban kiadott, de lényegében csak a
hatvanas évektől érvényesített rendelet, amely a vidék színházait az addigi központi irányítás helyett az illetékes megyei tanácsok felügyelete alá helyezte. A tanácsi
dolgozók eladdig nem gyűjthettek tapasztalatokat a színházi munka irányításáról,
így bár jóindulatúan, de többnyire felkészületlenül vagy csak közömbösen közeledtek a társulatok és vezetőik problémáihoz, törekvéseihez. Támogatták a prózai
előadások arányának növelését a vidéken akkoriban megszokott, elsősorban zenés
darabokból álló repertoárral szemben, s főként a szempontok betartására, mintsem a színház belső gondjainak a tisztázására ﬁgyeltek.
Kedvezően hatott a vidéki társulatok fejlődésére egy másik – szintén nem sokkal korábbi – rendelet is, amelynek eredményeként megszűntek az addig mereven
használt színházi státuszok, és kialakult a mobil szerződtetéses rendszer. A szigorú belső művészi hierarchiára épülő fővárosi színházak ezekkel a változtatási lehetőségekkel kevéssé vagy egyáltalán nem éltek, vidéken viszont valóságos pezsgést
hozott ez létre. végre lehetőség nyílt arra, hogy a hasonló ízlésű, szemléletű, gondolkodású művészek megkeressék egymást és közös munkára szövetkezzenek. évadról évadra egyre jelentősebb mozgások, átszerveződések indultak meg. mind több
társulaton belül alakult ki úgynevezett „kemény mag”, amely már a színházi munkáról azonos nézeteket valló színészekből és rendezőkből állt. S bár egy ilyen „kemény mag” létrejötte óhatatlanul megosztotta, sőt néha klikkesítette a társulatot,
a „mag” tagjai által folytatott következetes munka új és új híveket szerzett magának, s ideális esetben az egész színház működésére jellemzővé vált. így jöhettek létre vidéki színházakban jelentős teljesítmények, amelyeket több színikritikus megpróbált a budapesti színházi élet „állóvizének” fölkavarására fölhasználni.
A hetvenes évek közepétől már létrejöttek a társulatok, s a magyar színház a vidék–Budapest különbözőség helyett sokkal inkább a jó színház–rossz színház ellentétjével volt meghatározható.

II. PÉLDAKÉPEIM: MAJOR TAMÁS ÉS NÁDASDY KÁLMÁN
egy ország színházművészetének fejlődését vizsgálva az egyik legizgalmasabb kérdés, hogyan viszonyulnak-viszonyultak egymáshoz a művésznemzedékek: követték
vagy megtagadták a későbbiek a korábbiakat, megértik vagy elutasítják az elődök
az utódokat? milyen módon hat egyik generáció a másikra?
A magyar színháztörténetnek a második világháború befejezésével induló jelenkori szakaszában talán három jelentős rendezőgenerációt lehet elkülöníteni. Az első
nemzedék tagjai az ötvenes években, illetve az ötvenes évektől kezdődően vezettek
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nagy fővárosi színházakat. olyan korszakos személyiségek tartoznak ide, mint Gellért
endre, major Tamás, nádasdy Kálmán, várkonyi zoltán. A második nemzedék legfontosabb tagjai a hatvanas években kerültek budapesti színházak élére, így például
ádám ottó, Kazán István, Kazimir Károly, vámos lászló. A harmadik nemzedék képviselői közül pedig többeket a hetvenes években bíztak meg előbb vidéki, majd fővárosi színházak irányításával; e generációból Babarczy lászló, Ruszt József és zsámbéki Gábor nevét említhetném – s ezek közé tartozónak érzem magamat is.
visszatekintve úgy tűnik fel, törvényszerű, hogy az egymást szorosan követő nemzedékek jelentős személyiségei kevéssé kötődnek egymáshoz. A második generáció
tagjai sem álltak szoros kapcsolatban az első generáció képviselőivel: nem az általuk megkezdett utat igyekeztek folytatni, más irányba indultak. Ugyanígy a mi nemzedékünk sem tudott a második nemzedék követőjévé válni. Főiskolás korunkban
még nagy tisztelettel tekintettünk egyikükre-másikukra, aztán egyre szemléletesebben ütköztek ki a generációink közti ízlés- és mentalitásbeli különbségek.
viszont annál erőteljesebb vonzódást éreztünk az első generáció munkái vagy
személyiségei iránt. nem elsősorban azért, mert közülük többen tanáraink voltak
a főiskolán, hanem mert nyitottnak, frissnek, gondolatgazdagnak és a mi korunkhoz szólónak éreztük rendezéseiket vagy a színházról vallott nézeteiket. engem különösen major és nádasdy személyisége ragadott meg.
major Tamásban, aki tanárom volt a főiskolán, a mániákus, harcos színházi embert
ismertem meg és tisztelem a mai napig. S bár hallottam a páratlanul hosszú színházvezetői gyakorlata során valószínűleg (a kortársak szerint biztosan) elkövetett hibáiról, mindmáig lenyűgöz vitalitása, szenvedélyes hite, szakmai fölénye. mindig volt
s ma is van mondandója, állandóan a dolgok megváltoztatására, javítására törekszik.
ha – mint épp most – beteg és nem játszhat: ír, írókat buzdít drámaírásra, vagy a televízió számára tervez nyelvművelő előadássorozatot. Folyton vitázik valakivel vagy
„valamivel”. Feltűnik mindenütt, „kikerülhetetlen”. hisz a világ megjobbíthatóságában.
nádasdyban – olthatatlan színházszeretete mellett – hallatlanul kiﬁnomult pedagógiai érzékét csodáltam. Tőle még kérdezni sem lehetett felelőtlenül, mert ha érdekelte a fölvetett téma, azonnal egy-két órás előadással válaszolt. S nemcsak az adott
tárgykört merítette ki, hanem úgy fűzte gondolatait, hogy közben rádöbbentse a
kérdezőt, milyen nagyképűen, hányavetien és fölkészületlenül kérdezett rá a témára.
visszatérve az egymást követő rendezőgenerációk kérdéséhez, kicsit értetlenkedve, de úgy érzem, hogy ami nemzedékünkre is az jellemző, ami a korábbiakra,
vagyis hogy nem találjuk meg eléggé a közös hangot az utánunk következő nemzedék képviselőivel. A mi generációnk – amelynek legﬁatalabb tagjai ács János és
Ascher Tamás – legjellemzőbb vonása az, hogy az ő rendezéseik is az írott darabok
kibontásán alapulnak s a darab képesség szerinti legteljesebb ismeretének a jegyében készülnek. ötleteinket, „olvasatainkat”, sőt esetleges rendezői látomásainkat is
a dráma alapos elemző olvasása inspirálja. nem az érdekességre való törekvés az el167
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sődleges, hanem az alapvető igazságok megfogalmazása, vagyis nem prekoncepciónkat vagy csak saját személyiségjegyeinket igyekszünk ráerőltetni a darabra vagy
viszontlátni az előadásban. mindenekelőtt, bár hiszünk a forma fontosságában, nem
a formát húzzuk rá a történetre, hanem a történetből próbáljuk a formát kibontani. Az utánunk következő generáció már nem ebből az emberi, állampolgári és rendezői alapállásból igyekszik színházat csinálni: mást tart a színház céljának, másmilyennek képzeli el a színházat, és másért tartja fontosnak azt.

III. A SZÍNHÁZ AKKOR FONTOS, HA FOLYTATÓDIK BENNE
MINDENNAPI ÉLETÜNK
pályám kezdetén nem nagyon szerettem a színházat, és most is nagyon kevés az
olyan színház, amit szeretek vagy fontosnak tartok. A mai magyar színház egy részét (abból, amit ismerek) fölöslegesnek vagy talminak érzem. életemben igen kevés olyan előadást láttam, amelyről igazán boldogan jöttem ki. valószínűleg egész
szakmai fejlődésemet meghatározta a magyar színház állapotával szemben érzett
dac, az átformálás szándéka.
A színház számomra csak akkor fontos, ha azt a két-három órát, amit a közönség a színházban tölt, képes a néző mindennapi életének legszervesebb, legkoncentráltabb, leglényegesebb részévé tenni. Tehát nem „kikapcsolódás”, hanem maga az
élet vagy annak sűrített formája. ha a színház és a színészek ennek megvalósítására törekszenek, akkor a színpadon elhangzó minden szó vagy gondolat fölkelti a
nézőben a gondolkodás, a „továbbgondolás” igényét. Csak ha a színház ilyen, akkor
vesz részt hatásával az életünkben, akkor tudja fontossá tenni magát számunkra.
nem kívánom a szórakoztató színház létjogosultságát megkérdőjelezni, de a szórakoztató színházat sem tudom anélkül elképzelni, hogy ne mutasson föl valódi
életanyagot, őszinte érzelmet vagy egyéb humánus tartalmat.
A magyar színházi közönség sajátos körülmények között alakult ki. Színházi tradícióink nem túlságosan mélyek: színjátszásunk története alig kétszáz éves; jelentős színháztörténeti korszakok hiányoznak belőle, amelyek értő közönséget nevelhettek volna. hazánkban a színház soha nem fonódott össze olyan szorosan az
értelmiséggel, mint például a két világháború között Cseh- és lengyelországban.
A magyar értelmiség soha nem tekintette a színházat a saját „felségterületének”,
mint például az irodalmat, a zenét vagy a képzőművészetet. nálunk a színház többnyire csak szórakoztató, polgári intézmény maradt. Sem a színházi nézőterek, sem
az öltözők vagy társalgók nem váltak a haladó értelmiség gyülekező helyévé, szellemi központokká. A magyar színház nem tudta a magyar értelmiséget integrálni.
A múlt században egy észt kisvárosban, villandiban a színház egyesített magában
minden fontos szellemi intézményt: a színházban szerkesztették és nyomták a helyi
lapot, ott működött a könyvkiadó, ott zajlott az irodalmi, a képzőművészeti, a zenei
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élet. persze a művészetek ilyen fokú koncentrációja, a színház lehetséges kultúraszervező funkciójának ilyen érvényesülése itt is ritka és kivételes pillanatnak számított, s oka egy kis nemzet, nemzeti nyelv megőrző missziójában is keresendő.
nálunk nemcsak hogy ilyen ritka pillanat nem volt, hanem – mint mondottam
– az értelmiségi réteg sem kötődött még soha igazán a színházhoz. én éppen Budapesten ﬁgyelhettem meg, hogy bonyolultabb darabok, melyek szűkebb réteghez
szóltak (saját korábbi repertoárunkból például: Kornis Hallelujája, pinter Hazatérése), jó előadásban is csupán 30–40 házat vonzottak egy kis színházban.
Tehát nem hiszem, hogy nálunk jelenleg a színház politikai tényező lenne, akár
mint a hatalom félelmet keltő ellenfele, akár mint annak bármiféle eszköze.
ezzel kapcsolatosan volt egy nagyon furcsa élményem. A Játékszínben játszottuk mrożek Emigránsok című drámáját, amely remek darab, s a két színész jóvoltából igen sikeres szériát futott. Az 1981–82-es évad elején – technikai okokból –
csúsztunk a felújítással, így csak decemberben került rá sor, véletlenül éppen annak
másnapján, hogy lengyelországban bevezették a szükségállapotot. Tehát az egyik
nap azt olvastuk, hogy katonák vették át az irányítást varsóban, a másik napon pedig az Emigránsokat kellett játszanunk. A felújító próbán elkezdtük hallgatni azokat a mondatokat, amelyek addig már vagy nyolcvan előadáson elhangzottak. Kísérteties, veszélyes és gyújtogató hatású szövegnek tűntek. A közönség azonban
nagy tapssal jutalmazta a másnapi előadást, főként a két színész teljesítményét, de
semmit sem érzett meg vagy fedezett fel a szituációból.

IV. A SZÍNHÁZVEZETÉS NAGYRÉSZT GAZDASÁGI
MANIPULÁCIÓKBAN MERÜL KI
úgy érzem, az utolsó hat-hét évben legalább annyit romlott a mi életünk is, amennyit
a világ romlott mindenestül. és nem az életszínvonalról beszélek, hanem arról, ami
sokkal fontosabb: az élet minőségéről. Fölborultak az értékrendek, elbizonytalanodott az értékek megítélése, összekeveredtek az elvek, fölcserélődtek a normák. egyre nagyobb zűrzavart érzünk magunk körül.
lassan egy évtizede már, hogy közművelődési határozat született magyarországon, amelynek az volt a célja – s erről tanult emberek polemizáltak –, hogy a megnövekedett szabadidőt úgy töltse (tölthesse) el az állampolgár, hogy minél emberibbé, kulturáltabbá, nemesebbé váljon. mindez lelkesítő és nagyszerű volt. ám az
időközben megváltozott gazdasági szituáció s az ebből következő gazdaságcentrikus szemlélet lehetetlenné, anakronisztikussá tette ezt a programot. magától értetődővé vált, hogy az ember másod-, harmad- és negyedállásban dolgozzék. Tehát
ne járjon színházba, ne kulturálódjék, ne vigye gyermekét szabad levegőre, hanem
segítsen talpon tartani a gazdaságot, járuljon hozzá munkájával a külföldi adósságok kiﬁzetéséhez. Szóval csupa olyasmi került napirendre, ami egészen másról szól,
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mint a közművelődési határozat. programként ma inkább csak az életszínvonal
anyagi oldalának megtartása szerepel, a művelődés, a kulturálódás stb. kérdése –
sajnos – megint egy időre „időszerűtlenné” vált.
Tíz évvel ezelőtt egy intézményvezetői pozícióra való felkérés lelkesítő volt, elfogadása felelős döntésnek számított. és nem elsősorban az egzisztenciális boldogulás perspektívái – szebb lakás, nagyobb kocsi – miatt, hanem azért, mert úgy
érezhettük, hogy az állam, a közösség ilyen módon kéri a „mi” hozzájárulásunkat
ahhoz, hogy mindannyiunk élete jobb irányba fejlődjék. ez a felfogás a színházaktól is megkívánta, hogy szóljanak hozzá az ország problémáihoz, alakítsanak ki olyan
műsortervet, hozzanak létre olyan előadásokat, színházi formákat, amelyek révén
a megmerevedett struktúra helyébe egy oldottabb, sokszínűbb, polifonabb módon
gondolkodó színház kerül.
most a vezetői felelősség inkább a gazdasági manőverek és manipulációk végrehajtásában merül ki, amikor is a többletként megtermelt bevételből talán ki tudjuk
kalkulálni a színészeknek az alapbérben meg nem adott többletﬁzetést, ám a díszletkészítésben, a színházépület fenntartásának költségeiben és egyéb kiadásokban
jelentkező költségnövekedést – amely az egyre nyilvánvalóbb inﬂációból ered – már
képtelen a színház önerőből „kigazdálkodni”. így a színházi működés technikai,
anyagi feltételei egyre romlanak. ennek ellenére én még nem vettem részt egyetlen olyan színházi közgyűlésen vagy tanácskozáson, ahol a színészek ne arról beszéltek volna, hogy csökkentsék az adójukat, hanem arról, hogy több próbát igényelnek, mert különben vázlatokat visznek a színpadra. Ugyanis a szakmájuk
gyakorlásához nincsenek biztosítva a megfelelő körülmények.
A mostani gazdasági irányítás kifejezetten ésszerűtlennek minősíti olyan darabok bemutatását, mint a Coriolanus – egy olyan jellegű és nagyságrendű színházban, mint a Katona József Színház. ez valóságos merénylet a „rentabilitás” ellen!
Amikor a többletbevételből mozgóbér jöhet létre, a kiadások leszorításával pedig
többletbevétel nyerhető, akkor egy 40–50 személyt mozgató előadást létrehozni
egy 350 főt befogadó nézőterű színházban: ez már nem is ésszerűtlenség, ez ostobaság – legalábbis most!
A kultúrpolitikai irányítás dotációjával nem különbözteti meg a színházakat, nem
nézi meg őket és nem ennek megfelelően preferál. Az irányítás sokkal szívesebben
vállalja az egyenlősdit, s ennek értelmében egy három-négy személyes bulvárdarab
és a Coriolanus néha egyre megy.
most már a társulatnak kell egyetértésével fedeznie azt, hogy olyan színházat csinálunk, amelyben a látvány és az eszmeiség egyaránt fontos. Ugyanis az igényesebb
díszletek előállításának többletköltségei csak ugyanabból a keretből fedezhetők,
amelyből a színészek mozgóbérét is ﬁzetjük. így egy összetettebb látványkompozíciót nyújtó produkció áttételesen „az ő zsebükre is mehet”. vagyis a társulatnak
a saját stílusáról is döntenie kell. ha ragaszkodik művészi elveihez, vállalnia kell a
költségesebb, de magasabb esztétikai színvonalú produkciókat. úgy érzem, a jövő170
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ben az egyszemélyi döntések helyett egyre inkább előtérbe kerülnek majd a kollektív, társulati döntések.

V. HISZEK A POLITIKAI SZÍNHÁZBAN, ÉS EGYEDÜL
EZT TARTOM FONTOSNAK
lehet, hogy konzervatív kijelentésnek tűnik fel: de hiszek a politikai színházban.
ma is fontosnak tartom. úgy vélem, a színháznak folytonosan és tevékenyen részt
kell vennie az életben.
Az igazi jó színház mindig morális intézmény volt: ez tette egyben politikai tényezővé is. erre most és itt, ennek az országnak is rendkívüli szüksége volna. A színháznak hozzá kellene járulnia a társadalom morális eszményképeinek kialakításához. A színház dol ga az, hogy a társadalom számára, amelyben él, ideákat és
eszményeket teremtsen, s különösen tegye ezt akkor, ha a színházat körülvevő világ éppen ezeknek az ideáknak és eszményeknek a kiveszéséről tanúskodik, és egész
életünk egyre inkább a kompromisszumok elfogadásáról szól.
elmondanék egy szélsőséges példát, hogy mindez világosabba váljék. láttam
Tovsztonogov színházától Alótörténetét. valósággal rácsodálkoztam erre a nagyszerű előadásra. Ugyanaz nyűgözött le, ami az egész közönséget elbűvölte: a színpadon válogatott emberpéldányok mozogtak. Arányos termetű, szép mellű nők és
magas, délceg férﬁak. nem az utca emberei voltak, nem akadt köztük csúnya vagy
jellegtelen, töpörödött vagy púpos. S mintha a nézők éppen ezt igényelték volna,
hogy a színház a színpadon azt mutassa: mi, emberek, gyönyörűek vagyunk. nem
biztos, hogy ez a színház elsődleges feladata, mégis nagyon jó érzés, amikor az ember úgy látja viszont saját magát, hogy húsz centivel magasabb, mint valójában, s a
tekintete is csillogóbb.
A jó színházi előadás valódi üzenete szerintem mindig ugyanaz: lehet emberhez
méltóan élni, s mindenáron erre kell törekednünk. Az ember többre méltó, többre
képes, mint amit a hétköznapok végtelen során kérnek, várnak tőle. Többet tud,
sokkal többre született. S a színház képes e többlet kifejezésére, bemutatására.
A színház képes a tartalmas élet igényének felkeltésére.

VI. A SZÍNÉSZNEK NEM KÖNNYÛ OLYAN SZÍNHÁZAT
SZERETNIE, MINT A MIENK
A Katona József Színház kiválása a nemzeti Színház társulatából sokkoló hatású
volt. megfellebbezhetetlen bizonyítéka az előző majdnem négy esztendő munkájának. Az utolsó harminc évben először jött létre olyan társulat, amely vezetőit és kollégáit maga választotta. ez sokak számára földrengésszerű eseménynek bizonyult.
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ebben az együttesben a legfontosabb összetartó és egyben szelektáló erő a kölcsönös bizalom. Ahogy egyik színészünk megfogalmazta: „én azért játszom itt szívesebben vagy boldogabban, mint teszem azt egy másik színházban, mert tudom,
hogy nemcsak én tartom jó színésznek a kollégáimat, hanem ők is jó színésznek
tartanak engem.”
Társulatunk másik előnye a hagyományos felépítésű társulatokkal szemben, hogy
– annak ellenére, hogy együttesünkben különböző generációk képviseltetik magukat – érdemi munka helyett sosem kell udvariaskodásra, a társulati hierarchia etikettjének betartására fordítani az időt. nem az egymás közötti „közlekedésre”, hanem az előttünk álló feladatok megoldására összpontosíthatjuk a ﬁgyelmünket.
ez természetesen nem jelentheti azt, hogy ne ﬁgyeljünk eléggé egymásra. ellenkezőleg: tiszteljük egymás személyes szuverenitását és egyéniségét. De ez a tisztelet nem időrabló külsőségekben, hanem a közös munka megbecsülésében nyilvánulhat csak meg.
S mindez nemcsak a próbákra, az előadásokra is vonatkozik. Cserhalmi György
azt nyilatkozta egyik interjújában, hogy a mi színházunkban játszani nem csupán
örömet jelent. neki néha már reggel megfájdul a gyomra, ha belegondol, vajon este meg tudja-e majd valósítani mindazt, amit a szerepéről elképzelt. Az a fajta színjátszás, amelyben hiszünk, néha na gyon erősen igénybe veszi a színészt: s bár
megajándékozza az átváltozás, a másik ember megszemélyesítésének boldogságával – a játékkal –, de meg is terheli a kölcsönösen megkövetelt ﬁzikai és szellemi
koncentrációval. valószínűleg nem könnyű az ilyenfajta színházat szeretni. S nem
is mindenki alkalmas rá.

VII. ENGEDNI ÉS SERKENTENI KELLENE,
HOGY A DRÁMAIRODALOM SOKSZÍNÛ LEGYEN
véleményem szerint az elmúlt tizenöt évben a legmaradandóbb eredeti magyar drámák bemutatóinak egy részét Szolnokon és Kaposvárott tartották. Gondolok itt Sütő András darabjaira, elsősorban az Egylócsiszárvirágvasárnapjára, de a Csillaga
máglyánra és a PompásGedeonra is; Szolnokon pedig örkény drámáira, a Tótékra,
a Macskajátékra, a Kulcskeresőkre és a Vérrokonokra, amelyekből a két középső a
darab ősbemutatója volt. vagy később a nemzetiben Kornis Hallelujája, a Katonában Spiró Imposztora.
A társulat fejlődéséhez egy színészi iskolára, egy színházi stílus megteremtéséhez jó drámai anyagra van szükség. Csak erősen megírt, érvényes mondanivalójú
darabok színrevitelével lehet társulatot és színészt formálni. legalábbis ahhoz a fajta realista színházhoz, amit mi csinálunk, jó irodalmi anyagra van szükség. Csak
ilyentől várható el, hogy megfejtése, kibontása, megérlelése a színészből „előhívja”
az improvizációs készséget, a tehetséget.
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Fontosnak tartom a még be nem mutatott magyar drámai hagyomány felkutatását. hiszem, hogy a maguk korában a perifériára szorult írók művei között még
valódi értékek lappanganak.
De tudom, hogy a mai közönség a lehető legszorosabb kapcsolatba egy olyan új
magyar darabbal tud kerülni, amely jelenünk problémáit írja meg. várjuk az ilyen
művek születését, magam is szívesen választanék közülük. De sajnos, az általam olvasott „új magyar” drámák nagyobb része vagy gyengén megírt, vagy a mondanivalójuk nem elég fontos, vagy érződik rajtuk az a szakmai hevenyészettség, amikor
az író nem szenvedett meg anyagával kellőképpen. nem érzem, hogy bármiféle adósság terhelne a mai magyar drámairodalommal kapcsolatban.
Azt sem hiszem, hogy a drámaírók és a színházak vitájában a színházak tartoznának. Inkább úgy látom, hogy néha feleslegesen udvariasak, sok esetben első változatokat vagy vázlatokat is bemutatnak. ez a kialakult gyakorlat az írók önmagukkal szembeni igényességét is csökkenti.
A közönség nem mindig veszi észre, hogy egy félig megírt művet vagy esetleg csak
egy ötletet lát – színészek elfogadható előadásában. S minél kevésbé érzi a néző becsapva magát, annál többet árt a rossz darab a színészeknek. A színész ki van szolgáltatva
a rosszul megírt szerepeknek. Ő csak egyet tud, sikerre kell vinnie szerepét, így az írói
hiányosságokat legtöbbször megpróbálja a maga eszközeivel, gyakorta a legbeváltabb,
legbiztonságosabb eszközökkel pótolni. S még elégtételt is érez, hogy megíratlansága dacára „el tudta adni” a ﬁgurát. S közben nem érti, hogy szakmai fejlődését milyen
mértékben visszaveti, belső ízléskontrollját mennyire ‘aláássa egy ilyen „szerepmentés”.
Kevés jó magyar darab van. örkény István utolsó korszakának drámái sem sikerültek már annyira, mint a korábbiak. mégis örkény korunk drámairodalmának legkiemelkedőbb alakja.

VIII. KIS KAMARASZÍNHÁZAKRA LENNE SZÜKSÉG
A színházi struktúra problémáit illetően nem akarom megismételni, amit Babarczy
lászló elmondott2: valóban úgy érezzük, hogy – bár nem minden részletében, de –
még mindig a legjobb az a forma, amit most is úgy hívunk, hogy társulat. pillanatnyilag még jobbat, hasznosabbat nem ismerünk. A társulati létezés kölcsönös érdeklődésre és egymást támogató magatartásra épül.
magyarországon három évtizede új társulat, a nyíregyházi és a zalaegerszegi színház, valamint a budapesti Katona József Színház társulatán kívül, nem jött létre.
A győri színház kivételével még nem építettünk új színházépületet. most új nagy
színházat akarunk építeni több milliárdért. Szükség van-e nemzeti Színházra? Biz2

Utalás Barta András: A mai magyar színházról – Beszélgetés Babarczy lászlóval című cikkre.
MozgóVilág, 1986. 2. sz. 94–105.
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tosan. De abban is bizonyos vagyok, hogy 1986-ban nem szabad 800 főnél nagyobb
színházat tervezni. megváltozott a színház és a közönség kapcsolata, másfajta, intimebb színjátszási forma alakult ki.
Az az érzésem, hogy ezt a tervezett épületet – és itt nem a tervezővel vitatkozom – a nemzet nem fogja a maga nemzeti Színházának tekinteni. Ahhoz sem nem
eléggé gigantikus, sem nem eléggé magyaros, és még jó néhány megállapítást mondhatnék, ami úgy kezdődne, hogy „nem eléggé”. viszont eléggé sok pénzbe kerül majd.
mire lett volna szükség már húsz-harminc éve? új kis színházakra s a kamaraszínházak leválasztására. Sok kis társulatnak kellett volna létrejönnie. Különféleképpen, de támogatni kellett volna azt, hogy sokféleképpen játsszanak. mindenhol,
ahol jó gondolat, önmagára vállalt felelősség volt felfedezhető, meg kellett volna
próbálni jó feltételeket teremteni a kezdeményezések kibontakoztatásához.
néhány tíz éve már megállíthatatlan kultúrházépítési akció folyt magyarországon, s tart a mai napig is. Közben tudjuk, hogy a 15 ezer lakosú városok vagy községek bezárják a kultúrházukat, mert nincs vagy kevés a támogatási alap: az alapellátásra sem elegendő a szubvenció és a bevétel összege. mi azonban még mindig
ragaszkodunk egy nálunk soha jól nem működő importált formához.

IX. MENNYIRE FELKÉSZÜLT A KRITIKA?
A színházi szakmában súlyos becsületsértő vádak hangzottak el a kritika részrehajlásáról. Azt mondták: X vagy z kritikus kifejezetten annak a személynek, rendezőnek, irányzatnak a „szekerét tolja”. és azt jósolták, hogy ezek a szélkakasok azt,
amiért most lelkesednek, később támadni fogják.
voltak és vannak ilyenek is. mindig voltak „igazodó” típusúak, de van egy másik
réteg, amely másfajta színházat igényel, és az általam is fontosabbnak tartott színházi ideál mellé teszi le a voksát. Az igazi kérdés az, hogy mennyire felkészült a kritika. magyarán: lehet, hogy jó ügy mellé áll, de kérdés, szakmailag eléggé felkészülten teszi-e ezt. Tud-e ösztönzést adni egy társulatnak azon túl, hogy megdicséri vagy
éppenséggel elmarasztalja produkcióit.
A kritika fontos dolog: jót és rosszat is tehet. Fontos döntést hoz például az a kritikus, aki egy eléggé át nem gondolt politikai véleménnyel szemben személyes aláírásával csatlakozni mer egy meggyőződése szerint fontos gondolathoz, jól megfogalmazott előadáshoz. ez épp olyan morális állásfoglalás, mint egy színház
darabválasztása, koncepciója, előadása. nemcsak a színházcsinálás, hanem a kritikaírás is politikai tevékenység.
visszagondolva úgy érzem, kevés olyan kritikussal találkoztam, aki az elmúlt tízegynéhány év alatt jelentősen befolyásolta volna pályámat, illetve aki igazán hozzájárult volna szakmai fejlődésemhez.
mégis példák a kevésre.
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Az érintettek nevének elhallgatásával elmondanék három esetet. Az első kritika
egy számomra szakmailag „életveszélyes” (vagy csak annak hitt) helyzetben állt
mellém, amikor egy egész társulat véleményével szembeszegülve keserű tragikomédiaként igyekeztem megrendezni Szolnokon egy Shakespeare-komédiát, a Tévedésekvígjátékát. A kritikus méltányolta azt a törekvésemet, hogy a szolnoki színházban akkor megszokott felületesebb „vígjátéki” játékmo dorral szemben
összetettebben igyekeztem kifejteni a komédiát. Alkalmasint nem is volt teljesen
igazam, mert Shakespeare annál még összetettebb író, mintsem hogy ebben a darabban mindenki főleg szenvedő és komoly legyen – de akkor számomra ez, abban
a szituációban rendkívül fontos volt. Szakmailag.
A másik kritikus az AthéniTimonról írt egy nagyon kedvező kritikát. örültem,
mert megerősített abban a hitemben, hogy nem vagyok alkalmatlan a pályára. nehezen oldódó alkat vagyok; minden formát kívülről hozok be a színházba – talán
ez az értelme és értéke annak, hogy egyáltalán rendező lettem.
A harmadik kritikus a pályám egy későbbi szakaszában agresszívan, szinte ellentmondást nem tűrően kijelentette, hogy a Dantonhalála szakaszhatárt jelent a pályámon. A Boldogtalanok, az AthéniTimon és a Dantonhalála után – jóllehet szereti ezeket az előadásokat és nagyon fontosnak tartja őket – kezd annyira egyneművé
válni a darabválasztás iránya, a stílus, hogy most már másfelé kellene néznem. ezek
után jöttek azok a rendezéseim, amelyek a groteszk, a komédia felé hajlottak: a Tarelkinhalálától az elrontott TroilusésCressidán keresztül a Menekülésig vezetett
ez a vonulat. próbálkoztam, hogy a világot ne olyan szigorú szemüvegen át nézzem:
kissé világosabbnak, teljesebbnek, kerekebbnek lássam.
Tehát az említett példákat ﬁgyelembe véve: a kritikus, ha véleménye hitelképes,
tehetsége és hitele van, beleszólhat egy pálya alakulásába is.
el kell ismerni, hogy a mi színházi generációnkkal együtt, tevékenységünk viszonylagos kiteljesedésével egyidőben alakultak ki kritikuspályák, teljesedtek ki kritikuskarrierek is. emlékszem, amikor kezdő rendező voltam, döbbenten éreztem,
hogy az akkori nagy kritikusok – kevés kivételtől eltekintve – az előttem levő generáció színházát szerették, a mi színházunkat pedig nem igazán. most az a félelmem, hogy a mi generációnk színházának kialakul egy kritikusgárdája, amely talán
– mint ahogy jómagam is – kevésbé érti a következő generáció indítékait (a képességeivel ettől még tisztában lehet). örülnék, ha nagyobb lenne a „jogfolytonosság”.
és egy-egy kritikusgeneráció ízlésvilágának időbeli határai több nemzedéknyire tágulhatnának.
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X. A RENDEZÉSBEN A SZEMÉLYESSÉG CSAK KELLÔ
FELTÖLTÔDÉSSEL BIZTOSÍTHATÓ
A mi szakmánknak van megtanulható része. ebből azonban nem lehet fontos és
hasznos színházat. „előállítani”. Ahhoz több kell: a személyesség.
Azt hiszem, én vagyok ebben az országban az egyik legkevesebbet rendező rendező. és még így is néha azt érzem, hogy két rendezés között nagyobb időt kellene
kihagynom. Ahhoz, hogy valóban személyesen legyenek közlendőim. olykor még a
hosszúnak tetsző időkülönbség is nagyon kevés. Kevés arra, hogy az életemből annyi
új összegyűljön, amennyit estéről estére, két-három órán át, a kellő megfogalmazásban, 300–400 embernek el tudjak majd mondatni.
pályám úgy alakult, hogy túl gyorsan színházvezetőt csináltak belőlem. Színházi munkáim első szakaszában a gyermekkoromat, a családomat, származásomat
próbáltam kifejezni, megjeleníteni rendezéseimben. Tehát olyan irodalmi műveket,
színpadi szövegeket igyekeztem találni, amelyekben addigi életanyagom mozzanatait, személyes élményeimet vagy átélt helyzeteimet felismerhettem.
hosszabb idő után azonban az lett a visszatérő gondolatom, hogy most már egy
kicsit meg kellene állnom, vagy más irányt kellene venni. el kellene kezdenem önmagammal foglalkozni, el kellene kezdenem nemcsak színházi helyzetekben gondolkozni; más helyzeteket, más embereket kellene megismerni, és talán később, feltöltődve, újabb vágy támadna bennem, hogy az új élményeket ismét másokkal is
megosszam.
A rendezés szakma, de hogyha „csak” szakmaként kezeljük s belső indítékainktól függetlenül, számunkra közömbös feladatok megoldására használjuk, tehát nem
tekintjük személyiségünk részének – mesterségünk, hivatásunk leglényegét veszítjük vagy áruljuk el.
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NÁNAY ISTVÁN BESZÉLGETÉSE
SZÉKELY GÁBOR
NÁNAY ISTVÁN BESZÉLGETÉSE
SZÍNÉSZEIVEL ÉS TERVEZÔIVEL
SZÉKELY GÁBOR
SZÍNÉSZEIVEL ÉS TERVEZÔIVEL

1

1

hogyan látják ma Székely Gábort a rendezőt, a pedagógust és az embert azok a színészek és tervezők, akik a kezdet kezdetétől, a szolnoki színházcsinálás éveitől
együtt dolgoztak vele, meg azok, akik később, a nemzeti Színházban, majd a Katona
József Színházban?

CSOMÓS MARI
Amíg Szolnokra nem szerződtem, alig ismertem, pedig együtt jártam vele a főiskolára. zsámbékira, Babarczyra, Dániel Ferire jobban emlékszem, mint rá. veszprémből – ahol főleg zenés darabok ﬁatal lány szerepeit játszottam – Radó vili bácsi áthívott Kecskemétre a Liliom Julikájára. mivel azt végül latinovits mellett moór
marianna alakította, ott sem tudtam kitörni a szerepskatulyámból, bár például
Ruszttal az Adáshibában dolgoztam. Koós olga biztatására mentem át Szolnokra.
Az első feladatom a Mayában a szubrett. elkeseredtem. Renitenskedtem. „ha Kiss
manyinak nem derogált elénekelni a Van,neki,mijevannekit, akkor neked se derogáljon – mondta a zenés darabok rendezője, Bor Jóska. végül Szombathy Gyuszival nagy sikerünk volt. Aztán jött horváth Jenő, akinél Gyurkó lászló Szerelmem,
Elektrájának címszerepét játszottam. Jenőt rajongva szerettem. Ilyeneket mondott:
„ez a sok hülye színésznő mind azt hiszi, ha beáll középre, akkor fontos lesz. Tudják

1

A beszélgetésekre 2015 január–februárjában került sor. A Sinkó lászlóval készült interjú egy része megjelent már a Színház 2015/10. számában (34–36.).
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Gobbi Hilda (Húberné), Csomós Mari (Róza). Boldogtalanok, 1982

meg, az lesz fontos, akiről én azt mondom, hogy fontos, és azt is, hogy hova álljon.”
ezek máig megmaradtak bennem.
Az is, amit nekem mondott, egyúttal meg is ijesztett, hogy mindig szükségem
lesz rendezőre. Akkor is, ha jó az a rendező, akkor is, ha rossz. Később azért ki tudtam
választani, hogy kire érdemes ﬁgyelni. Többek között Székelyre, aki életre szóló
nyomot képes az emberben hagyni. például amikor horváth Jenő Éjjelimenedékhely-rendezésének egyik esti próbájára, amit Jenő nélkül kezdtünk el, betoppant, és
kérte, mutassuk meg a jelenetet, amellyel foglalkozunk. vajda lacival szerepelni
kezdtünk, ﬁtogtattuk, hogy mennyire megy ez nekünk. Székely később bevallotta,
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hogy magában jót mulatott rajtunk, de akkor annyit szólt: „Igen, igen, láttam két elég
jó színészt, de hogy a jelenet miről szól, arról fogalmatok sincs. Kicsit szégyellem magam, mert ennél valamivel alázatosabban kell egy színésznek megmutatnia magát.”
első szerepemet Csurka Szájhősében kaptam tőle. Csurka azt mondta, nem is
tudta, hogy milyen jó szerepet írt. Akkor még nem voltam ilyen dicsérethez hozzászokva. Székely bezzeg nem dicsért – most már talán inkább –, az értékeléseken
csak az mondja el, hogy mi a hiba.
A következő közös darabunk, a DandinGyörgy olvasópróbája után üvöltve jöttünk
ki, hogy micsoda fantasztikus a darab. Székelynél az olvasópróba nagyon fontos.
ott már mindig megéreztem az agyában valami zenét. nem azt, hogy mire gondol,
hanem hogy mit szeretne majd hallani. A próbákon Székelynek be nem áll a szája,
hihetetlen sokat magyaráz. Arra nem emlékszem, hogy külön beszélt volna a szerepemről, vagy arról, hogy miről szól, azt az embernek tudnia kell. A szituációt fejtette ki. Akkor mondta először valamire, hogy jó, ha közelített ahhoz, amiről tudtam, hogy hallani szeretné, de még nem tudtam megcsinálni. Ő azonban arrafelé
vitt, s akkor én is megéreztem: ez az. előfordult, hogy rögtön ráharaptam valamire, bementem, megcsináltam, és tudtam, ez jó. nem fogadta el. Az első pillanattól
végigcsináltatta velem az egész folyamatot, minden kitérővel, bonyodalommal, tévedéssel együtt, amíg visszaértem oda, ami már a kezdetben megvolt. mert nem lehet
könnyen eljutni a célig, az utat végig kell járni, és meg kell szenvedni – vallotta.
Azt hiszem, elég intelligens voltam, hogy az instrukcióit megértsem, nem kellett
mindent a számba rágni. De a Dandinben szinte minden pillanatban azt csináltam,
amit mondott. erre rá is kényszerített. Kalodába zárt. Rájött, hogy nem szeretem
a kellékeket, nem tudok bánni velük. zavarnak. Kitalált egy olyan két-három perces
jelenetet, amelyben partneremmel, Szombathy Gyuszival zenére kellett fel-alá rohannunk, létrára fel, létráról le, kúthoz, onnan a szobába be és ki, s mindeközben
tizenhét kellék fordult meg a kezemben. Azt hittem, ott halok meg. Színes ceruzával rajzoltam be a példányomba az utakat, s amikor sikerült, micsoda boldogság
volt! Fergeteges jelenet lett, nyílt színi tapsot kaptunk. most sem vagyok túlságosan jóban a kellékekkel, mert izgulós vagyok.
Bár kezdetben nagyokat röhögcséltünk, a DandinGyörgyből végül keserű előadás
lett. Aztán következett a Háromnővér. A díszlet csupa függönyből állt. Azt, hogy a
függönnyel táncolok, én találtam ki, amiért nagy dicséretet kaptam. ez nem mond
ellent annak, hogy persze engem is gyötört, de ez a Székely-gyötrés – noha lehet,
hogy otthon sírdogáltam vagy káromkodtam – olyan volt, mint a Liliomban a pofon: nem fájt. nem alázott meg, hanem azt mondta, hogy nem jó, de nézzük meg,
hogyan lehet jobb. ehhez mindig adott fogódzót. nem mindig tudtam, hogy mivel
elégedetlen, inkább éreztem. például elsőre ellenkeztem, hogy miért üljek le, és
miért épp oda, ahova mondta. Ilyenkor mászkálni kezdtem a színpadon, köröztem,
és végül mégis oda ültem le, ahova az instrukció szólt. eleinte bosszantott, hogy
mindig neki van igaza, de idővel mindezt elfogadtam. Székely olyan tanár volt, aki
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nemcsak az ábécét tanítja meg, hanem azt is, hogyan kell két vonalat húzni, amelyek közé a betűket kell berajzolni.
A Kulcskeresőkben a feleséget, nellyt játszottam. Az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. nagyon közel volt a kirobbanó sikerű Macskajátékhoz, s egy újabb örkény-ősbemutató nagy terhet jelentett neki is, a színészeknek is. Az egyik előadáson Gábornak kellett beugrania az egyik szerepbe, s ő, aki még a színészeknek
előjátszani sem nagyon szokott, halottsápadtan lépett színpadra.
A legnagyobb kihívást nekem a Boldogtalanok Rózája jelentette, amit négy évvel
később a Katona József Színházban is eljátszottam. (mivel a darabból tévéjáték is
készült, illetve a Radnóti Színházban vilmos anyját is alakítottam, már négyszer találkoztam a művel.) Amikor a darabot először elolvastuk, jeges rémület fogott el,
mert elképzelni sem tudtam, hogy lehet ezt a szerepet eljátszani. ezen a darabon
van mit gondolkodni, az emberi tartáson és összerogyáson. hallatlanul titokzatos
mű, amely életem mélyen gyökerező része lett. Székellyel a Iv. felvonást ugyanúgy,
mint a többit, pillanatról pillanatra számtalanszor végigelemeztük, mégsem tudtuk igazán megoldani. hogy miért, azt ráfogtam Füst milánra.
A két előadás egymásra kopírozódik bennem. A Katonában úgy kellett próbálnom, mintha semmit sem tudnék a darabról. más emberek szemébe néztem és más
dolgok jöttek elő belőlem, mint az első alkalommal. Az egyikben piróth Gyula, a másikban Sinkó lászló volt a partnerem, húber vilmos. Két nagyon különböző ember
és színész. piróth is elég titokzatos volt, de a szerepet elsősorban ﬁzikailag préselte ki magából. nagyon erős személyiség volt. laci vilmosát inkább „a büdös életben
nem fogod megtudni, hogy mit gondolok” magatartás jellemezte. Azt éreztem, hogy
ez a vilmos minden pillanatban kisiklik előlem, loholtam utána a szó legszorosabb
értelmében, hogy valamit nyitogassak benne, de nem hagyta.
Szabados zsuzsi is, Szirtes ági is fantasztikus játszótárs volt. emlékszem egy fura skizofrén helyzetre: Szabados terhesen alakította vilmát, s amikor erősebben
megszorítottam, rám szólt. én, a színésznő bocsánatot kértem, de Róza ezt biztosan nem tette volna meg.
Koós olga is nagyszerű volt Szolnokon az anya szerepében, de Gobbi hihetetlen
élményként maradt meg bennem. ha rá gondolok, elsírom magam. Fantasztikusan
érezte ezt a szerepet, halálosan fontos volt neki minden apróság, kellék, a kalapja,
a csipkegallérja. Soha nem fogom elfelejteni, ahogy jött befelé. Kijelentette, hogy ezt
a tőmondatokból, különálló szavakból épülő dialógust képtelen megtanulni. Felrendelt a lakására, hogy anyukám, addig fogod velem mondani a szöveget, amíg meg nem
tanulom. S ott ültem hildával napokon keresztül. miután megtanulta, már imádta.
A Boldogtalanok hangulata volt fantasztikus, a fények, a tető. Az olyan tárgyak,
amelyek a színész számára többet jelentenek puszta tárgynál vagy kelléknél. állt a
szobában például egy nagyon régi, már repedező, festett kék pillangókkal díszített
mosdótál. hoztam egy korsó vizet, és beleöntöttem. Szinte életre keltek a víztől elsötétülő pillangók. Repüljetek, mondtam magamban, mielőtt megfordultam volna.
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vagy Gábor azt mondta, hogy amikor pakolsz a szekrényben, lesz ott egy porcelán
fejű baba. S ez az alig használt baba összenőtt velem és a szereppel. Amikor a Málinénit játszottam, kértem, hogy kerítsenek nekem egy ilyen babát, mert, úgy látszik, nálam Füst milánhoz tartozik egy ilyen baba. Akkor is, ha nem játszott, csak
le volt téve.
A nemzeti Színházban két rendezésében szerepeltem. A TroilusésCressidában
Balkay Gézát, a Dantonhalálában Cserhalmit kaptam partnernek. mindkettőjükkel
nagyon jó volt játszani, de a Troilusra nem jó szívvel emlékszem, a Dantonra annál
inkább. A régi nemzetisekkel különösebb súrlódásom nem volt. Őze lajost és Agárdy Gábort viszont nagyon szerettem. egyszer történt, hogy Székely általam akart
valamit megmutatni a többieknek. háromnegyed kettőkor már mindenki be volt
sózva, menni akart ebédelni, rádióba, szinkronba. Az utolsó jelenetet próbáltuk. Félrehúzott. „nézz körül – szólt –, mindenki el akar menni. Tíz percig még elhúzom
az időt, akkor indulj el a színház valamelyik pontjáról, rohanjál össze-vissza a színpadon, a nézőtérre, bárhova, csak öt percen keresztül rohanj, és 143-szor mondd
el, hogy éljen a király!” Azt akarta megmutatni, hogy öt perc is fontos, mert ezalatt
bármit meg lehet csinálni. és valóban, megszületett a jelenet. Jól esett, hogy ezt velem demonstrálta. Azt persze nem tudom, hogy ki értette meg a szándékát.
A Katona József színházi éveimet természetesen a Boldogtalanok határozta meg,
de a Menekülést is imádtam, a Catullusban pedig hallatlanul izgalmas ﬁgurát játszhattam. Székely rászoktatott a dolgok egy időben való bonyolultságára, a színészetnek olyan összetett megfogalmazására, ahogy például a Catullus végén sírva röhögünk máté Gáborral.
Azon az utolsó társulati ülésen, amelyen zsámbékivel ketten ültek a színpadon,
és Székely felállt, a mellettem lévő papp zolinak odasúgtam: lemond. nem tudom,
miért hagyta abba. mint magánember annyira szemérmes, hogy azóta sem mertem
megkérdezni tőle.
Az magától értetődő volt, hogy átmenjek az új Színházba. Az Ivanovot, amelyben nála játszottam, kezdetben nem szerettem, de aztán megszerettette velem. Az
ottani utolsó rendezésében, Azálszentekösszeesküvésében ismét kaptam tőle szerepet, Armande Béjart-t játszottam volna. Aztán megint abbahagyta.
A tanítványaival többet dolgoztam. Benne voltam például hargitai Iván vizsgaelőadásában, a Homburghercegében, de hozzám igazán közel novák eszter került.
Jó vele próbálni, megértjük egymást, s ezt olyan sikeres előadások is bizonyítják,
mint a vizsgaelőadása, az Üdlakvagy a Vérnász, illetve később, Tatabányán a Szerelem. vele máig szoros baráti kapcsolat fűz össze. Természetesen másként rendeznek, mint Székely, de hozzáállásukban, instrukcióikban állandóan fel lehet ismerni
a mesterüket. látom, mennyire ragaszkodnak Székelyhez, de azt is, hogy ő, a maga szemérmes módján, szinte gyerekeiként szereti őket.
nem könnyű Székelyről beszélni. Az igazi mély dolgokat nehéz elmondani, mert
vagy fájdalmasak, vagy csak két emberre tartoznak. Azt hiszem, rendezéseinek jó
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alanya lehettem. Belül pontosan éreztem, hogy mit akar, aztán egy idő után, amikor a szerepformálásban már eljutottam valameddig, intellektuálisan is olyan lett,
amilyet ő kigondolt vagy szeretett volna.
Székelytől mindenekelőtt azt lehetett megtanulni, hogy egy úton könyörtelenül
végig kell menni. zsámbéki egy-egy találó megjegyzéssel segít. A Csirkefejben például csak annyit mondott, hogy hajolj bele a kukába, de hogy miért és ott benn mit
keresek, azt már nekem kellett kitalálnom. házi feladatot adott: gondold végig otthon! Székellyel ezt a helyzetet beszélgetve lehetett volna megoldani.
hozzáfoghatót nem ismerek. Számomra – de nem csak nekem – etalon volt. nincs
különbség abban, amit mond és amit tesz. még véletlenül sem kaptam rajta hazugságon, ami ebben a szakmában nem általános. Az persze más, ha a próbamunkában az, amit tegnap mondott, nem egyezett azzal, amit ma mond. hisz épp ez a lényeg: kezdjük elölről, menjünk neki még egyszer. Gondolkodását és szemléletét
valószínűleg meghatározza, hogy nagyon szereti az építészetet, bolondul az olaszokért. huncutságok, átverések nála elképzelhetetlenek. Jól tudja, hogy a világban van
gyötrelem, fájdalom, hazugság, átverés, de van röhögés is. mindent tud, s ezt a mindent abba teszi bele, amiről beszélni akar. nem locsog. hihetetlen pali.

PAPP ZOLTÁN
hat évet már eltöltöttem a Déryné Színházban, amikor 1969 tavaszán felhívott
Berényi Gábor, hogy szeretne Szolnokra szerződtetni. Akkor fedezte fel Székely
Gábort is, tehát egyszerre kezdtük ottani pályafutásunkat. De a világra is egy évben jöttünk, ő négy hónappal ﬁatalabb nálam, nyilván ez is hozzájárult ahhoz,
hogy igen hamar kíváncsiak lettünk egymásra. Talán az is összeköt bennünket,
hogy a szorosan vett szakmánkon túl más közös érdeklődési körünk is van az irodalomtól a képzőművészetig. Alig volt olyan produkciója, amelyben ne lettem volna benne.
A pályakezdő Székely Gábor rendkívüli igényessége a szakmán belül sokakat felháborított. munkaidőben, és azon kívül is, több munkát követelt, mint amihez korábban a színészek és a munkatársaik hozzászoktak. A hetvenes évek elején még
szigorúan rögzítve volt, hogy próba naponta legfeljebb négy óra időtartamban, 10től 2-ig tartható, ettől csak rendkívüli esetben lehet eltérni és a próbaidőt maximum 5 perccel túllépni. Az előadások kezdési időpontját is megszabták, mint ahogy
azt is, hogy csak három öltözéses főpróbára van mód. nem ismertük a főpróbahetet, és próba miatt nem maradt el esti előadás. ezt a gyakorlatot a hetvenes évek
első felében Kaposváron és Szolnokon rúgták fel.
Gábor kiterjesztette a munkaidőt, s addig próbált, amíg be nem fejeztük az aznapra kijelölt penzumot, mondván: „Szellemileg most vagyunk együtt, tehát addig
dolgozzunk, amíg ez a hőfok megvan.” Gyakran délután 3–4 óráig vagy még tovább
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Polgár Géza (Szoljonij), Papp Zoltán (Tuzenbach). Három nôvér, 1974

színpadon voltunk, aztán egy gyors és késői ebéd után már öltözhettünk is az esti
előadásra. Több órás megbeszéléseket tartott, amelyek az esti próbák után akár hajnalig is eltartottak. előfordult, hogy holdfényben ültünk az igazgatói irodában, s
mi, színészek, mi tagadás, el-elbóbiskoltunk, de ő csak mondta-mondta, hogy mi
minden nem jó. Természetesen a szakszervezeti vezetők, a színészek lázadtak ellene, szerepet adtak vissza, ajtót csapkodtak, és jó pár évnek kellett eltelnie, míg a
társulat megadta magát. ez a konﬂiktus ismét kiéleződött, amikor 1978-ban megérkeztünk a nemzeti Színházba, ahol ez a változás még nem következett be.
A túlterhelés azonban nem szimpla munkamániából eredt, ennek művészi okai
voltak. úgy tűnt, Székelynek az az elve, hogy a halálosan fáradt színészben egyszer
csak fölizzik az alakítása lényegét megközelítő láng, és a sok munkával ezt az álla183
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potot kell elérni. volt, aki ezért kegyetlennek, gyilkosnak, sőt, fasisztának is titulálta. én a Háromnővérben azért játszhattam el Tuzenbachot, mert a szerepre hívott
Tímár Béla, a madách Színház akkor már népszerű színésze egy próbán dühöngve
felmondott, ugyanis nem bírta a Székely-féle tempót és munkaintenzitást. Akkor
még az együttes a színésznek adott igazat, és napokig szinte siratta az eltávozott
sztárt. De az előadás végül országos sikert aratott, a nemzetiben is játszottuk.
Székelyről sokan azt mondták, hogy csontvázig letépi a húst a színészről, s erre
a csontvázra szépen felpakolja a szerepet. ez intim és bizalmi közeget igényel. egyszer megkereste egy ﬁatal újságírónő, aki szerette volna végignézni a próbákat, s
írni róluk. Székely ﬁnoman, de határozottan értésére adta, hogy a próba nem arra
való, hogy valaki kívülről nézegesse, mert itt a rendező és a színészek egymás előtt
lelkileg lemeztelenednek, s ez az állapot a gőzfürdői meztelenségnél is kegyetlenebb és teljesebb meztelenség.
egy héttel a bemutató előtt gyakran kijelentette, hogy nem vagyunk készen, nagyon sokat kell még dolgoznunk, s elhalasztotta a premiert. Aztán az iszonyú hajtás után végül csak elérkezett az utolsó öt nap, amikor Gábor csendesen és mosolyogva közölte: „Gyerekek, mostantól már nem tudok semmit sem csinálni, nem is
akarok. vegyétek át a színpadot, és kezdjetek örülni, legyetek boldogok, élvezzétek, amit csináltunk. nem szólok bele.” ez a bölcs ember, mint egy pszichiáter, tudta, hogy melyik az a pillanat, amikor a hüvelykszorítót el kell hajítani. és attól kezdve felrobbant az előadás.
A Boldogtalanokat Szolnokon úgy kezdtük, hogy több mint három hétig nem álltunk fel az asztaltól. elemeztünk. minden mondatot ízekre szedtünk szét. én az orvost játszottam, aki belépve húber vilmoshoz, csak annyit mond: „Szervusz”. ehhez az egy szóhoz kérdések özönét kaptam: délelőtt van vagy délután? Gyalog jöttél,
vagy volt már akkor villamos? esetleg lovaskocsi, illetve ﬁáker hozott? honnan jössz?
Rendeltél ma már? milyen betegeid voltak? mennyire vagy fáradt? vagy ideges?
Ahogy egy jó pszichiáternél nem veszed észre, hogy ő fogalmaztatja meg veled, amire kíváncsi, Székely is az elemzésekkor úgy beszélget – természetesen ő beszél többet –, hogy azt érzed: egy eszmecsere egyenrangú részese vagy. Később ez a hosszú
elemző szakasz rövidült, majd elmaradt, mert a nemzetiben és a Katonában erre
már nem volt mód.
Soha senkit nem dicsért. úgy lettünk nevelve, hogy amit csinálunk, az kevés. nekem a Boldogtalanok próbáján egyszer hajnali kettőkor a megbeszélésen mondta:
„zoli, megkérdőjelezem, hogy miért vagy a pályán.” Szinte teljesíthetetlen követelményekkel ostromolt minket. Az AthéniTimonban Flaviust, Timon szolgáját játszottam. Az egyik jelenetet végig kellett sírnom. A színpadi sírásnak megvan a mesterségbeli trükkje, ugyanis a sírás is, a nevetés is a rekeszizom gyors és aritmikus
mozgásán alapul. De ez az izommozgás egy idő után oxigénhiányt okoz a szervezetben, így az agyban is, amitől szélsőséges esetben szédülés, sőt ájulás is bekövetkezhet. Órákon át ismételtette a jelenetet, s már a tűrhetőség határán is túl voltam,
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amikor még mindig azt hajtogatta: „zoli, ne imitáld a sírást!. mindegy, hogy mire
gondolsz, de igazából sírj!”
A próbákon a színészt sokáig nem engedte szerepből beszélni. ha indult volna
egy monológ, Székely azonnal leállította, s elkezdte mondani: „valószínűleg itt arra gondol, hogy…” nem viselte el, ha a színész rosszul hangsúlyozott egy mondatot. Azt vallotta, hogy a színész csak akkor merjen végigmondani egy szöveget, ha
már minden kimondandó mondata mögött ezer tartalmi háttér mondat áll. Az ismétlésekkel hozta létre a színész belső állapotát, az őszinteségét. Amikor a színészben nőni kezd a megfogalmazás vágya, Székely még belenyúl a szövegmondásába,
és egészen addig srófolja a színész idegrendszerét, míg az magában már azt kívánja: rohadjál meg, Székely Gábor, de engedd végre elmondanom! ekkor azonban már
úgy szólal meg, ahogy Székely kívánja.
minden szolnoki rendezésénél elmondta: „A színész szereti a hatásszünetet, de
értsétek meg, kicsik vagyunk még ahhoz, hogy a színpadon egy pillanatnyi csendet
merjünk tartani. Talán majd egyszer!” ezért nálunk száműzve lett a csend, a szünet. egy kritikus úgy fogalmazott rólunk: a géppuskaszájú szolnoki színészek.
Gyakran szóvá tették, hogy a Székely-előadásokban mindenki kiabál. nem olyan
régen megnéztem a Coriolanus tévéfelvételét. ez már a Katona egyik kiemelkedő
produkciója volt. most, sok év után valahogy magam is úgy éreztem, hogy talán túl
sok a nagy erejű indulat. mindig fönt, csak fönt, ettől csaknem egysíkúvá válik az
előadás. e mögött az húzódik meg, hogy Székely dramaturgiai alapállása szerint egy
jól megírt színműben nincsenek hétköznapi percek, csak csúcspillanatok vannak.
Az tehát nem létezik, hogy valakik csak úgy, tét nélkül beszélgessenek, valamelyik
szereplőnek mindig élete egyik csúcspillanata zajlik. Székelyt a színházban ezek a
nagy helyzetek érdeklik. A sorozatos csúcspillanatok azonban gyakran hangerőbeli differenciálatlanságot is eredményezhetnek.
Székely legalább hat évig rendszeresen és folyamatosan olvas egy darabot, mielőtt
eldönti, hogy megrendezi. minden mondatát betűről betűre végigelemezte és tudja.
ezt a mentalitást hozta Budapestre is, de a nemzetiben ennek ezredrészét sem
lehetett megvalósítani. Amikor először invitálták pestre zsámbékit és Székelyt, ők
egy kis stúdiószínházat szerettek volna a fővárosban, ahol néhány színészükkel dolgozhatnak. Gábor nekem is mesélt ezekről az álmokról. Semmire nem jut majd
pénz, de lesz egy épületünk, amelyben a díszletfestéstől a kellékezésen át a jegyszedésig mindent mi csinálunk. én, mint „polihisztor”, felvillanyozódtam, de aztán nem
ez a tervük vált valóra, hanem mentek a nemzeti Színházba.
Belépésük teljesen felkavarta a szakmát. mindenekelőtt a régiek és újak
összeeresztése váltott ki heves ellenkezést. négyen jöttünk Szolnokról (piróth Gyula, lázár Kati, Csomós mari meg én), és öten (molnár piroska, pogány Judit, Koltai
Róbert, vajda lászló, helyey lászló) Kaposvárról, plusz harmadik rendezőként Ascher. A FilmSzínházMuzsikában Őkkilencen címmel fényképes cikksorozat jelent
meg rólunk, a nemzeti új színészeiről, miközben a régiek arra készültek, hogy min185
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ket megölnek, s nem engedik, hogy nyikhajok ugráltassák őket. nyáron a rádió pagodájában hallottam egy másik asztalnál ülő, leendő kollégától: „ezek fogják nekem
megtanítani, hogy mi a színészet, ezek a szarjankók, ezek a senkik?” előfordult,
hogy a színház folyosóján leköptek. Amikor beléptem abba az öltözőbe, amit kijelöltek számomra, és köszöntem és bemutatkoztam, két kolléga kiment, és másik
öltözőt kért magának.
Az első darab a Dantonhalála volt Kállai Ferenccel és Kálmán Györggyel. A Dantonban élete csúcsformájában lévő Kállai a próbák során legalább háromszor mondott fel. miközben Székely beszélt hozzá, szövegkönyvét a színpadra vágta, és felrohant az igazgatói titkárságra, hogy ő ezt nem csinálja tovább. Székely hihetetlen
türelemmel és nyugalommal ment tovább az útján. nem értettem, hogy lehet ennyi
feszültséget kibírni. Az egyik próbán odaszólt az ügyelőnek, hogy kérne egy pohár
vizet, mire az kilépett a pultja mögül, és a színpad széléről kioktatta: „ebben a színházban nem szokás a próbán inni, majd szünetben tessék a büfében üdítőt vásárolni.” Ő rezzenéstelen arccal folytatta a próbát. Iszonyatos ellenállásban dolgoztunk,
ami azért lassan töredezni kezdett.
1982-ben aztán minden megváltozott: Székely és zsámbéki lehetőséget kapott
arra, hogy sokévi álmodozás után saját színházat vezessen. A főiskolán egy évfolyamon jártak, ott alakult ki sok mindenben azonos gondolkodásuk és természetesen
barátságuk is. már diplomázásukkor megfogalmazódott bennük, hogy a poros magyar színház ellenében a legjobb színházat fogják létrehozni. ez az elszánás mindkettejükben kitartott, s külön-külön többé-kevésbé meg is valósult. most előttük
állt a nagy kihívás: mire képesek közösen.
Két dudás működött egy csárdában, de soha nem éreztük, hogy lenne közöttük
valamiféle versengés. Rendezői stílusukban nagyon különböztek. zsámbéki rendezései legtöbbször könnyedebbek, sármosabbak voltak.
Koncepcionális különbség is volt közöttük: zsámbékinak fontos volt a külföldi
megmutatkozás, Székely inkább a folyamatos hazai jelenlétet tartotta elsődlegesnek. Amikor kilenc végzős növendéküket (a Söptei Andrea-, Stohl András-, Kaszás
Gergő-osztályt) egyszerre szerződtették, Székely azt szerette volna, hogy a ﬁatalok
rázzák fel a sikerekbe kicsit belekényelmesedő, elfáradó régieket, míg zsámbéki azt
díjazta, hogy a ﬁatalok milyen jól beilleszkedtek a régiek társulatába.
1989-ben aztán bekövetkezett a szakadás. Az évadzáró társulati ülésen az igazgatói összefoglalót követően Székely lakonikus rövidségű bejelentést tett: „úgy érzem, hogy arra a szerepre, amit én ennek a színháznak az életében betöltöttem, a
továbbiakban már nincsen szükség. ezért én most elbúcsúzom tőletek. Köszönöm
az együtt töltött éveket. Köszönöm az együtt vívott harcok önfeláldozó odaadását.
A színház igazgatója a továbbiakban zsámbéki Gábor. Szervusztok.” A társulat szinte sokkos állapotba került.
Itthon több mint hat éven át nem rendezett, a felkéréseket legtöbbször azzal hárította el, hogy nem tud idegen társulatban, számára ismeretlen vagy kevéssé is186
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mert színészekkel dolgozni. De külföldön azért rendezett néhányszor. S elkezdett
tanítani. egy új életpályát épített fel: a rendezők képzését.
még egy kísérletet tett, 1994-ben létrehozza az új Színházat. Akárcsak a Katona
alakulásánál, itt is hihetetlenül erős társulatot verbuvált. A nyitóelőadás novák eszter rendezésében az Üdlak, vagyis a CsongorésTünde. Kurrahot játszottam benne,
mirigy meg Csomós mari volt. eszter nagyon szép és különös ötlete, hogy ezt a két
szereplőt valami furcsa szerelemféle, valami régi emlék, valami el nem múló erős
érzelmi kapcsolat fűzi össze. marival ketten maradtunk eredeti „Székely-színészek”,
akik egész addigi pályánkat Gáborral töltöttük együtt. Barátságunk azóta is töretlen. De sajnos az az Üdlak volt utolsó közös munkánk.
Tehát az új Színház nagyon jól indult, de Székely egyre inkább bezárkózott, és
két tanítványára, mindenekelőtt novák eszterre testálta a társulatot. Szép lassan
már csak a tanítványaival beszélt. mint a közalkalmazotti tanács elnöke kénytelen
voltam harcolni az igazgatómmal, mert a ﬁataloknál – akik hozzászoktak ahhoz,
hogy a főiskolán a színészeik elfoglaltsága miatt leginkább éjszaka tudtak próbálni
– a Székelytől megszokott kemény munkatempóhoz képest is sokkal feszítettebben kellett dolgoznunk. Rendszeressé vált, hogy fél 9–9-kor kezdődik a próba, délután 5 tájban kapunk egy félóra ebédszünetet, majd dolgozunk tovább éjjel 1-ig, néha tovább is. Kínomban már nevettem, amikor egy szombati próbatáblán azt láttam:
éjjel fél 1-kor papp zoltán összes jelenetei. éhező és kialvatlan színészek, műszakiak kóvályogtak a folyosókon. egy számon kérő telefonomra Székely azt válaszolta: „zoli, most annyira fontos a teljesítmény, hogy minden pillanatra szükség van,
különben el lehet menni szenet lapátolni.” ekkor, 1996 tavaszán kértem a szakmai
nyugdíjaztatásomat. én nem akarok útjában lenni senkinek – gondoltam.
De Székely bármit tett, nagyon lehetett szeretni. miközben néha már-már féltünk tőle, olyan szigorú volt, hihetetlen módon szerette a színészeit. A Katonában,
ha bejött a társalgóba – ott még bejött, nem mint az új Színházban –, az asztaloknál ülő színészeinek megsimogatta a fejét, és úgy mosolygott rájuk, hogy elolvadtak a székükön. olyan volt, mint egy mesebeli táltos, aki kézrátétellel gyógyít, erővel és emberséggel tölti fel a barátait. mert barátok voltunk.

JÁNOSKÚTI MÁRTA
Székely Gáborral kortársak vagyunk, egy évvel ﬁatalabb, mint én. 1966-ban végeztem
az Iparművészeti Főiskolán. Diplomatervezésem Szolnokon a RomeoésJúlia volt,
lovas edit rendezte. mivel vágó nellyt a nemzetibe hívták, a helyére szerződtetett
Berényi Gábor igazgató. Az akkori előírások szerint évadonként tíz előadást kellett
volna terveznem, de kikönyörögtem, hogy csak nyolc legyen a maximum. ezért persze
kevesebb ﬁzetést kaptam. négy évig maradtam ott, utána a vígszínházhoz kerültem,
ahol lényegében azóta is vagyok. Remek tanulóéveket töltöttem Szolnokon, ahol jó
187
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A Bûnbeesés után Maggie-jének (Gyöngyössy Katalin) készült jelmezterv
és a megvalósult ruha, 1968

társulat és remek varroda volt. ebben a színházban tanultam meg a műhellyel és
a színészekkel való kommunikálást, de a szabászatot és az anyagismeretet is.
Az első év végén jött Székely. velem csinálta a diplomamunkáját, Abűnbeesés
utánt. A díszlettervező a végtelenül művelt, ﬁnom és elmélyült Fehér miklós volt,
s mi hárman igen hamar egymásra hangolódtunk. Székely már az első megbeszélésre igen felkészülten érkezett, határozott és konkrét elképzelése volt, amelyhez
várta a reakcióinkat. mivel a további munkáinál is ugyanezt a minden részletre kiterjedő alaposságot tapasztaltuk, ezt már nem tartottuk oly természetesnek, mert
általában rettentően felületes rendezőkkel találkoztunk, sőt, az sem számított ritkaságnak, hogy egyeseknek még épkézláb gondolatuk sem igen volt a bemutatandó műről. A színészek pedig a sorozatjátszástól, attól, hogy egyik szerepből estek
a másikba, többnyire felületessé koptak. Gépiessé vált a munka. ebbe a légkörbe
csöppent bele Gábor, akitől ez teljesen idegen volt, és abszolút más munkamód188
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Jelmeztervek a Tévedések vígjátékához, 1969

szert diktált. A bűnbeesés végül is jól sikerült, de nehezen ment. Sokat rágódtunk
mindenen. ezután ő is odaszerződött, s a penzuma minimum két darab volt évente.
Gáborral a bemutatók előtt legalább fél évvel korábban kezdtünk dolgozni. ez
így történt az első jelentős közös munkánknál, a Vérnásznál is. Török Iván díszlete
egy lámpaszerű, hátul függönnyel tágítható-szűkíthető burának hatott. engem elragadott García lorca különös költőisége, és igen színes, látomásos, túldimenzionáltan teátrális rajzokat raktam Székely elé. Ő sorra vette a ﬁgurákat, és arról beszélt, hogy szerinte az író világa ennél sokkal puritánabb, ezért egyszerűbb formákat
és szikárabb kontúrokat szeretne. Innentől már tudtam a dolgom. Aztán jött a második megbeszélés, ahol a terveket tovább ﬁnomítottuk. egy-egy elemet kiemelt, s
abból kellett továbbgondolnom a ruhákat. vissza kellett fognom a színvilágot, és
sokkal szűkebb színskálában – szürkék, barnák, kékek, zöldek – gondolkodnom.
A kész kollekcióban a fekete, a fehér és a sötétkék dominált, a lakodalmi jelenetben
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fellépő gyerekekre például fakó kék, furcsa ruhákat adtam. noha addig is kedveltem a matt árnyalatokat, valójában Székely tudatosította bennem, hogy ezekkel
ugyanúgy lehet hatást elérni, mint a színesebbekkel.
A Tévedésekvígjátékához Fehér miklós töredékes, Shakespeare-kori díszletet készített. Gábor azt szerette volna, hogy reneszánsz ruhákat tervezzek, de legyen rajtuk valami ﬁntor. ez szokatlan kérésnek számított, mert akkoriban a színházakban
nem ilyen játékos stílus uralkodott. elsőre nem is boldogultam vele, de amikor egy
bolt kirakatában különböző vastagságú és élénk (citrom, narancs, zöld, barna) színű műanyag kábeleket pillantottam meg, rájöttem a megoldásra: ezekből alakítottuk ki a ruhák díszítéseit, például a felsőrészek vállánál lévő hasítékokat, a kurtizán
kalapjának a szélét, a herceg sötét zöld bársonypalástjának világos zöld gránátalmamotívumát. Az ötlet annyira megtetszett mindenkinek – beleértve Gábort is –, hogy
az utolsó héten már ékszereket, fülbevalókat is csináltunk ebből az anyagból.
ezzel a játékossággal épp ellenkező jellegű feladatot adott a Hosszúútazéjszakába, hiszen ehhez a darabhoz látszólag csak egyszerű utcai ruhákra van szükség.
De ez ennél sokkal raﬁnáltabb kérdés, hiszen o’neill drámája színtiszta költészet,
tehát ezt az öltözékeknek is érzékeltetniük kell. Kortalan, 20. századi ruhákat választottunk, de ezek mindegyike olyan lett, mint egy különleges remekmű.
nehéz volt olyan megfelelő minőségű és karakterű anyagokat találni, amelyek
képesek a ruhák viseltségét érzékeltetni. Itt a siker a nüanszokon múlik, mert egyként fontos és jelentőségteljes az, hogy Tyronnak hogyan gyűrődik a nadrágja vagy
miként van átizzadva és kifényesedve a zakója, s a nyakkendőjének éppúgy jelentősége van, mint egy kiesett mandzsettagombnak.
Az sem mindegy, hogy milyen anyagból van mary, a drogos asszony pongyolája,
amit csak egyszer vesz le magáról. Furcsa, lilás szürke anyagból varrtuk meg. Arra
is ﬁgyelnem kellett, hogy mivel tudom a legjobban megsegíteni a karaktereket.
Tyront a magas linka György játszotta, mellette maryt a kicsi és törékeny Andaházy margit, tervezéskor ez is szempont. vagy a szolgálólány megjelenésének éles
kontrasztot kellett képviselnie mary kinézésével.
A legemlékezetesebb közös munkánknak a Macskajátékot tartom. életemben
hatszor terveztem, ebből háromszor Székelynek (a szegedi előadást paál Istvánnal
közösen vitte színre). először a 25. Színházban lett volna a bemutatója horváth Jenő rendezésében, de ez végül kútba esett. már a vígszínház tagjaként hívtak vissza
Szolnokra. A darab addigra igencsak átalakult.
nehéz és küzdelmes munka volt, s még a próbák vége felé sem éreztük, hogy ebből ekkora, világméretű siker születik. Fehér miklós tervezte a díszletet: a csaknem
teljesen üres térbe kevés bútor és díszletjelzés került. A jelmez-elképzeléseket meghatározta, hogy Koós olga (Giza) végig tolókocsiban ült, hegedűs ágnes pedig egy
fokkal derbebb orbánnét játszott, mint ami a darabból következne. másfelől a szöveg nagyon kötött leírást ad a ruhákról – például orbánné drapp jersey kosztümje,
a türkiz színű estélyi ruha –, ezeket be akartuk tartani. A távolságtartó Koós olga
190

III. A RE NDE Z É S PE DAGÓG IÁJ A

mindenben ellentéte volt hegedűs ágnesnek, őt – mivel Gábor nem költői színekben képzelte el – barnába öltöztettem, ez a szín végigkísért, csak a fazonokon változtattam, hiszen ahány előadás, annyiféle színésznő játszotta orbánnét.
vidéki társulatok hajdani drámai színésznője és primadonnája, a hetvenen túl
lévő Kaszab Anna játszotta Cs. Bruckner Adelaide-át. A nagydarab asszony kicsit
sárgára őszült haját furcsa kicsi kontyba kötötte fel. Az ő alakjához és öltözékéhez a mintát egy, a szomszédomban lakó kiöregedett színésznő adta, aki a gangról rendszeresen kibontott hajjal, koszlott hálóingben és pongyolában színpadia san kiabált le a ház mes ter nek. Szé kely nek tetszett az el kép ze lé sem, de
megvalósításához Kaszab Anna járult hozzá, mert az egyik, próbán megszólalt:
„Gábor, van egy nagyon szép matlaszé pongyolám, nem játszhatnék abban?” másnap behozta a lekopott rózsaszín, érdekes mintájú kelméből készült pongyolát.
Felpróbáltuk, és megvolt a jelmeze. ez az epizód is érzékeltetheti, hogy Székely
mindig az adott helyzetből kiindulva és azt felerősítve tudott szituációkat megoldani. ehhez tartozik még, hogy Gábor akkurátusan ﬁgyelt a világításra. Kaszab
Annát érdekes fénnyel világította meg, ettől kimagasló egyéniséggé vált, aki előtt
szinte eltörpült orbánné, s ettől képbe komponálva fejeződött ki az asszony
megalázottsága és kiszolgáltatottsága.
A darab pesti színházi rendezése kemény harcok közepette zajlott, mert sem ő,
sem én nem voltunk hozzászokva a nagy egyéniségek rigolyáihoz. vidéken a színésznek csak a színház létezik, ez pesten nem így van, itt például a próbát fél 2-kor
be kellett fejezni. A végeredmény végül óriási siker lett. mégis ekkor valamiért megszakadt a kapcsolatom Gáborral – akárcsak Fehér miklósnak, akinek élete végéig
nem gyógyult be ez a sebe.
Szeretettel és nagyrabecsüléssel gondolok vissza a közös munkára. Bízott bennem. Soha nem fölényeskedett. nagyon jól olvasott rajzot. A legritkábban maradtunk meg az első ötletnél, fokozatosan találkozott az elképzelésünk. Kevés olyan
rendezővel dolgoztam, aki úgy tud értelmezni darabot, mint ő.

SZÉKELY LÁSZLÓ
A szegedi színház tervezője voltam, amikor Székely Gábort kinevezték igazgatónak
Szolnokon, s áthívott maga mellé. Talán a szemléletem volt szimpatikus neki, mivel
a látványterveim kicsit eltértek az akkor szokásos realista-naturalista irányzattól.
életem talán legszebb tíz évét töltöttem Szolnokon, mert ott mindig tudhattam,
mit miért teszek, vagy teszünk.
Azt becsültem benne, hogy tervezéskor soha nem befolyásolt, hagyta, hogy szabadon gondolkodjam. Felvázolta, hogy mit gondol a műről meg a ﬁgurákról, de csak
ennyit. elolvastam a darabot, és ﬁrkálni kezdtem. életemben nem rajzoltam annyi
tervet, mint a vele való munkáknál. egy idő után leültünk, hogy megmutassam,
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Díszletterv Shakespeare Ahogy tetszik címû darabjához, 1983

mire jutottam. Gabi ösztönös képzőművészeti érzékenységgel rendelkezett, s ha
felskicceltem valamit, azt ő azonnal térbeli látvánnyá fordította át.
így indult el az a beszélgetéssorozat, amelynek során egymást húztuk-löktük előre.
ha ő mondott valamit, abból máris új rajz született. megéreztem, hogy ide vagy oda
kell még valami, s a következő pillanatban már ő is kimondta ugyanezt. így inspiráltuk egymást. együttműködésünk azért is lehetett szerencsés, mert én meg arra éreztem rá, hogy ő mit akar, miért szeretne itt stilizált teret, amott inkább elvonatkoztatottat vagy jobbára realistát, miért kell oda a falra pont hat képet tenni és így tovább.
Tökéletesen értette, amit kiötlöttem, és tovább tudta azt vinni, ő pedig ki tudta belőlem váltani azt, ami bennem volt. ma is így szeretek működni, de egyre ritkábban alakul ki értelmes párbeszéd tervező és kiérlelt koncepcióval bíró rendező között.
még a kezdet kezdetén történt, hogy ő is, én is családdal nyaraltunk a Balatonnál,
és a vízben ücsörögve órákat beszélgettünk azokról a darabokról, amelyek bemutatója majd csak egy évvel később, ősszel lesz. ez ma már elképzelhetetlen lenne, pedig
annál csodálatosabbat nem tudok elképzelni, mint amikor van idő arra, hogy végig
lehessen menni egy előadás végső formáját kiérlelő hosszú-hosszú folyamaton.
Gabi még tisztában volt azzal, hogy a színpadi világ olyan rendszer, amit utólag
és ötletszerűen nem lehet megbontani, mert akkor összeomlik az egész. ebben a
rendszerben értelmezhető például a szimmetria, s a megbontása. mondjuk a színpadon kialakítok egy dobozt, tehát kapok egy szimmetrikus teret. ha ebbe belehelyezek valahova egy kis kockát, a tér szimmetriája felborul, és a rá húzható diago192
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nálisok a teret különböző szektorokra osztják. Az egyikben minden és mindenki jól
látható a nézőtérről, a másikban a kocka mint térelem kitakar kisebb vagy nagyobb
részt, ettől egy sokkal többféleképpen használható tér alakul ki, mint az üres szimmetrikus dobozban. van, amikor az egyik, máskor a másik kínálkozik használhatóbb megoldásnak.
Konkrét példát is mondhatok, a szolnoki molière-előadást, amelynél két egyfelvonásos terét úgy kellett kialakítani, hogy pillanatok alatt átalakítható legyen. Az
első egyfelvonásos egy színházi próba a király udvarában, a másik egy paraszti környezetben játszódó komédia. Beszélgetéseink során kialakult egy lényegében kétszintes, négy részre osztott tér. A két szint megoldotta a DandinGyörgynél szükséges kinti és benti helyszínek váltakozását. A Versailles-irögtönzésnél pedig a jobb
elöl lévő kutat lefedtük, az ezzel átlós felső szintre egy felöltöztetett bábut tettünk,
hogy kiegyenlítődjön a tér, az alatta lévő térrészt, Dandin szerszámos helyiségét pedig függönnyel takartuk el. Soha nem a technikai megvalósítás a gond, hanem a lényeg megtalálása. ehhez kell az idő.
A nemzeti színházi TroilusésCressida tervezésekor például elrepültem varsóba,
hogy megnézzem az ottani színháztörténeti intézetben annak az 1938-ban lebombázott nemzeti Színháznak a fotóit, amelynek a nézőtere úgy nézett ki, mint egy
amﬁteátrum. Abból a képből született meg az előadásunk háttere, mert úgy éreztük, hogy a darabot antik közegbe kell ágyazni, de nem egy az egyben, hanem elemelve, s egyúttal azt is érzékeltetve: az egész csak színház. Ahhoz, hogy erre rájöjjünk,
ezt a megoldást megtaláljuk, s minden részletében kidolgozzuk, idő kell. S erre
majdnem minden közös előadásunknál volt lehetőség. önző módon azért is sajnálom, hogy Székely befejezte aktív hazai alkotó pályáját, mert azóta egyre kevesebb
ilyen helyzetet sikerül kialakítanom rendezőkkel.
más problémát jelentett a nemzeti Színházban a Dantonhalála díszlete, amelynél az volt a legnagyobb kérdés, hogy amikor belép az egyik szereplő, s kijelenti,
hogy „én lyoni polgár vagyok”, e mondat következtében hogyan tud megváltozni
az egész tér. vagy hogyan lehet nemcsak hanghatásokkal, hanem térben megkomponálni a guillotin-jelenetet.
A kialakítandó teret alapvetően meghatározza a színpad mérete és alakja. más
alaprajzú a nemzeti, és más a Katona színpada. Az egyik inkább négyzet alakú, a
másik nyújtott, keskeny téglalap. egészen másként kell ide vagy oda komponálni.
A Dantonban a színpadot hátul a rivaldával párhuzamos fal határolta, s e kvázi üres
térben a tömeg mozgatásától teremtődött egyszer zsúfoltság, másszor intim jelenet. A Menekülésben épp az ellenkező térkialakítás okozott gondot, hiszen az a mű
nagyon sok helyszínen játszódik, de a Katona színpadán a folyamatos színváltás
megoldhatatlan, tehát a szimultanizmus jelentett megoldást. ez viszont azzal járt,
hogy eléggé nagy lett a zsúfoltság.
Többnyire realista térből indultunk ki, de ez általában megemelődött, sőt, szimbolikus térré is vált. ebben a térben gyakran helyeztünk el olyan „fogódzókat” – mint
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például egy valahol elöl berakott rúd –, amelyek funkcióját nem mindig tudtam teoretikusan megfogalmazni, de éreztük, hogy oda kell egy ﬁx pont. Azt is mindig ﬁgyelembe kellett vennünk, hogy szinte kizárólag guckkasten típusú színházakban
dolgoztunk, amelyeknél minden lényeges történésnek a színpad első harmadában
kell lezajlania, mert a nézőtér nagy része számára így teremthető meg a szükséges
testközelség. ezért szerettem a Játékszínben készült Emigránsokat, mert ebben a viszonylag kisebb színházban épp ezt a testközelséget lehetett jól megvalósítani.
Az egyik leginspirálóbb feladatomnak a Boldogtalanok kétszeri színre állítását
tartom. Ugyanaz a koncepció, de a két előadás nemcsak azért nem lett azonos, mert
más színészek játszottak az egyikben és a másikban, hanem azért sem, mert a terük nem volt azonos, hiszen a szolnoki és a pesti színpad arányai mások. Realista
világot kellett teremteni itt is, ott is. A Katona József Színház előadásának előkészületekor megtudtam, hogy Csepelen éppen bontják a régi épületeket, amelyek
helyére húzták fel a panelházakat. Kimentem, és kértem, ha 1920–1930-as évekbeli
házat bontanak, szóljanak, és az így szerzett ajtókat tettük be a díszletbe. ezek a
színpadi közegben épp a valódiságuk miatt váltak stilizáló szerepűvé. Ilyet ugyanis
nem lehet megfestetni, mert ezekből az enyészet áradt. Az egyik üveg helyére olyan
kék papírt raktam be, amit régen használtak, ha nem volt vagy kitörött az üveg, ettől még inkább megteremtődött a hely igazsága.
problémáinkat egymással, négyszemközt intéztük el, nem a társulat előtt. minden egyes darab, amit vele készítettem, ma is itt van a fejemben. együttlétünk öröm
és játék volt.

BODNÁR ERIKA
Székely Gáborral 1970-ben egyszerre végeztünk, s együtt kerültünk Szolnokra.
A főiskolán nem volt közös munkánk, persze, láttam a vizsgáit – akárcsak zsámbékiéit –, de egyikükről sem tudtam, hogy néznek ki. A próbákon kívül Szolnokon
sem igen beszélgettünk. Őt lefoglalta a színházszervezés, én pedig meg voltam ijedve rendesen, hiszen először dolgoztam igazi színházban, ráadásul vidéken, s meg
kellett birkóznom egy sereg nehézséggel, szembesülni azzal, hogy ez más, mint
amit nekünk várkonyi zoltán tanított a főiskolán. Szovjet darabokban, meg az Adáshibában játszottam. Szakonyi színművét minden vidéki színház bemutatta, és büszke voltam, hogy egy összehasonlító kritikában kiemeltek, mint a legjobb vandát.
Szolnokon két Székely-rendezésben kaptam szerepet, elsőnek a Macskajátékban,
aztán a Sirályban. Szó volt a Kaukázusikrétakörről is, de arra már nem kerülhetett
sor, mert visszaköltöztem a fővárosba. Jó lett volna vele többet dolgozni, de féléves
gyerekkel egyedül nem maradhattam ott.
A Macskajátéknál féltem, hogy a közönség hogyan fogadja majd ezt az idősek
szerelmét tárgyaló furcsa darabot, még akkor is, ha a főszereplők, hegedűs ági és
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Bodnár Erika (Nyina), Huszár László (Trigorin). Sirály, 1971
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Koós olga, a közönség kedvencei voltak, illetve olyan színes egyéniség is játszott
benne, mint a két háború közötti időszak vidéki operettprimadonnája, Kaszab
Annuska.
Az olvasópróbán Gábor azt mondta: „Bízom benned. egérkét te meg fogod csinálni, de azt kérem, te is bízzál bennem.” egérkét túl nagy falatnak tartottam, és
nagyon ﬁatalnak éreztem magam ehhez a szerephez. Ugyanakkor volt bennem bizonyítási vágy is: egy ősbemutatót nem ronthatok el, s nyilván Székelynek is fontos, hogy az előadás jól sikerüljön.
nem emlékszem olyan instrukciókra, amelyek valamit nagyon megváltoztattak
volna bennem. Ő pontosan tudta, hogy mit szeretne, de nem volt hajlandó egy az
egyben elárulni. próba közben csak ritkán szólt közbe, hogy egy hangsúlyt helyre
tegyen, halkabb vagy hangosabb megszólalásra intsen. onnan lehetett mégis tudni, hogy amit csinálok, sehol sincs még meg, ahogy velünk együtt gondolkodott.
A legnehezebbnek egérke nagy monológja tűnt, amit a házi színpadon legalább tizenötször kellett elmondanom. Az első után azt mondta: „eeeh, igeen… jó lesz ez…
jó, kicsit… – s megjegyezte, hogy véletlenül se sajnáltassam ma gam –, na jó,
mindegy… mondd el ismét!” Amikor már tizenegy-tizenkettedszer ismételtem meg,
olyan fáradt állapotba kerültem, amelyben a színész semmit nem akar játszani, csak
mondja és mondja – és ekkor hirtelen megszületik valami, amit ő is hallani szeretett volna. valószínűleg jó módszer ez.
A pesti Színházban is játszottam egérkét. halász Judit kezdte próbálni, de veszélyeztetett terhes volt, s a főpróbán rosszul lett. A szünetben várkonyi telefonon rendelt oda, hogy álljak be a második részre. Több mint egy éve már nem játszottam.
Amikor megérkeztem, Székely várt. nyugtatott, megmutatta, hogy a díszlet, a tér,
a járások ugyanazok, mint Szolnokon, s nekem csak a súgóra kell ﬁgyelnem, meg
Sulyok máriára, hozzá próbáljak igazodni. A bemutatón is én játszottam, s a szezon
többi előadásán is. Sulyok és Bulla elma kedvesek voltak, segítettek.
Aztán jött a Sirály. ebben Székely nagyon meg akart valamit mutatni. határozottan eldöntötte, hogy a két művészpáros közül melyik mellé áll. nyilvánvaló volt,
hogy a ﬁatalok igazát osztja, s ez nem is lehetett másként, mivel ő is ﬁatal volt, illetve akkor őket, a ﬁatalokat nagyon sokfelől érte művészi és nem művészi köntösbe bújtatott támadás. ez az előadás válasz volt ezekre a támadásokra.
De ennek a próbán egyáltalán nem adott hangot. Ugyanúgy dolgoztunk, mint
máskor, bár nehezebben ment a munka, mint az örkény-darabnál, mert ebben sokkal többen voltunk, s nagyon különböző habitusú, múltú és gyakorlatú színészeket
kellett összehangolnia, hogy egységes előadás szülessen. ez az összehangolás nem
sikerült maradéktalanul. nem vettem észre, hogy rám különösebben ﬁgyelne, annyi
mással kellett sokkal többet foglalkoznia. huszár lacival (Trepljov) vagy Kránitz lajossal (Trigorin) a páros jeleneteimet előadások után vagy amikor Székelynek épp
nem volt mással dolga, a házi színpadon próbáltuk ugyanazzal a módszerrel, amit
meséltem.
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nem emlékszem, hogy alakult ki a vége, azt mintha rám bízta volna. nagyon nehéz az utolsó felvonás, nem is tudom, láttam-e olyan előadást, amelyben ez a rész
meg lett volna oldva. és nyinának ott Csehov rengeteg instrukciót ad. hiába írja leveleiben a feleségének, hogy ne szenvelegjetek, ha az instrukciói szerint a lány csak
sír, zokog, majd megint sír. én bizony akkor eltévedtem, s követtem az írói instrukciókat. végül Gábor is elfogadta, valószínűleg azért, mert a sírások mögött többnyire volt valami mélyebb és igazabb érzelem is.
Sajnálom, hogy távoznom kellett Szolnokról. ha ott maradok, sokkal többet tudhattam volna meg magamról, mint színészről. úgy jöttem el onnan, hogy csak sejtettem, mit csináltam jól vagy rosszul, és hogyan kell igazából próbálni. ez addig
nem volt probléma, amíg egy biztos ízlésű ember állt mögöttem, aki nem hagyta,
hogy elmenjek az erdőbe, és hülyeségeket csináljak. nemcsak a saját rendezéseiben
ﬁgyelt rám, hanem mások munkáiban is, de ritkán mondott szép szavakat. egyszerkétszer előfordult, hogy megsimogatta a vállamat. Ó, az nagyon nagy dolog volt!
most is ugyanazt a boldogságot érzem, mint akkor, Szolnokon, ha Székely nézi a
próbát, s utána véletlenül összetalálkozunk, és egy gesztussal jelzi: rendben van.
Amikor megjelentek a nemzetiben, hihetetlen felfordulást okoztak. A régi nemzetisek egy része nem értette – vagy nem akarta érteni –, hogy kerülnek oda. Ráadásul az igazgatónak odaültetett nagy péter a bemutatkozó társulati ülésen tolmácsolta is a „na gyok” sérelmeit, amikor az „ejtőernyősökről” beszélt. A vezető
színészek szájából naponta ilyen felháborodott kifakadások hangzottak el: „hogy
jönnek ide ezek a vidéki taknyosok?” „mit akarnak ezek itt, ahol eddig marton meg
major rendezett?” „ezek fognak instrukciót adni, nekem?” Borzasztó ellenszenv fogadta a Gáborokat, akiket minden nap feljelentettek valahol. De ott voltak a forradalmárok, mint Gobbi hilda meg major, akik élvezték, hogy most balhé lesz. nagyon nehéz volt ilyen légkörben dolgozni.
nem tudom, hogy a színházból mennyit tanultam az alatt a három-négy év
alatt, de azt megtanultam Gábortól, hogy az életben és a színházban minden körülmények között tisztességesnek kell maradni, nem lehet hazudni, és az embernek ki kell állnia magáért, meg kell védenie az igazát. Az a kényelmes mentalitás,
hogy csak színész vagyok, és hülyéskedek, nem megy, mert elhülyéskedem a pályámat, a hivatásomat, az életemet. ha elvárom, hogy a társadalom komoly embernek, értelmiséginek fogadjon el – ahogy erről akkor igyekeztek meggyőzni
bennünket –, mindenekelőtt nekem kell magamat komolyan vennem. Fegyelmezettnek kell lenni, öt órakor azért kell benn lenni a színházban, hogy hat órára elkészüljek mindennel, mert ettől kezdve már az vagyok, akinek a színpadon lennem kell. ez így működik, s ebből nem enged az ember. ezt a két Gábortól lehetett
megtanulni, s mindenekelőtt Székelytől. Rajta minden pillanatban látni és érezni
lehetett, hogy borzalmasan komolyan veszi a színházat. nagyon következetesen
képviselt egy elvet, a próbán egy elképzelést. ettől nem lehetett eltéríteni színészi poénkodással. voltak, akik értetlenkedtek, hogy milyen ember ez, még viccel197
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ni sem lehet vele – nem, nem lehetett. Soha nem hallottam, hogy felemelte volna a hangját, vagy valakit nagyon leteremtett volna, de tudott szép nyugodtan
olyan mondatokat mondani, amelyek rosszabbak voltak, mintha szentségelve kizavart volna a teremből.
A nemzetiben nála csak a Dantonhalálában játszottam. nem nagy, de fontos szerepem volt. örültem, hogy ott lehetek, mert nem volt mindegy, hogy milyen emberek vannak mellette abban az iszonyatos társulati ellenállásban, amely körülvette. A kollégák nemcsak a próbákon, hanem az előadásokon is beszóltak, röhögtettek,
sutyorogtak. A színpadon és a színfalak mögött mindent elkövettek, hogy akik komolyan vették feladatukat, ne tudjanak zavartalanul játszani. Az egyik jelenetem
egy részét például annyira sikerült elrontaniuk, hogy Székellyel úgy döntöttünk, kihagyjuk. miután a többiek észrevették, hogy a próbán ez a rész nagyon jól ment,
azonnal belerondítottak. Közbebeszéltek, morogtak, ha más nem jutott eszükbe,
beleszóltak az ügyelőhívóba. S ezt szemrebbenés nélkül ki kellett bírni. Székelynek
is, nekem is. Kérdeztem, hogy csináljuk-e meg még egyszer. „nem – mondta –,
menjünk tovább.” S úgy tettünk, mintha mi sem történt volna.
érdekes, hogy ezek a történések engem – magam sem hittem volna magamról
– frappíroztak. ha így, akkor harcoljunk, akkor meg kell mutatnunk, hogy nem lehet
bennünket aljas trükkökkel megtörni. Szóval nem örültem mindannak, ami akkor
történt, de megerősödve kerültem ki abból a szituációból. emberileg is, színészileg is.
nagyon ritka, ha az ember találkozik egy ilyen rendezővel. pontosan tudta, hogy
mit és hogyan kell nekem mondania, s azt is, milyen szerepeket adjon. én meg talán megéreztem, hogy kimondatlanul is mit vár tőlem. Soha nem fordult elő, hogy
„jaj, istenem, nem értem, amit mond! Akkor most meg merjem kérdezni tőle, de
akkor hülyének néz, vagy csináljak úgy, mintha érteném?” másoknál ez bizony megtörtént. nemcsak az ellenségei meg a kritikusok, hanem kollégák is mondták róla,
hogy diktátor hajlamú, meg kemény, de ez nem igaz. Ő csak valamit akar, valamit
el akar érni, s ahhoz egyedül kevesek vagyunk, azt mindenkinek akarnia kell. ez kölcsönös folyamat, ő segít nekünk, mi neki, s ebben benne van, hogy ha valami nem
megy, akkor újra meg újra próbálkozni kell. S ezt csak következetesen lehet végigvinni. minden rendezésébe belebetegedett. effektíve rosszul volt.
nem tudom, mi lett volna velem, ha nem hívnak a Katonába. nagy dolog volt,
hogy hilda és Tamás velünk jött. mivel a nemzetiben Gáborral nem dolgoztam többet, megint féltem attól, hogy nem gondolkozik bennem. ezt a rossz érzésemet az
is táplálta, hogy tudtam: elsősorban Csomós mari az ő színésznője, hiszen vele csinálta végig a szolnoki és a nemzetis éveket.
Az első katonás közös produkciónkban, a Coriolanusban nem volt sok és nehéz
dolgom. A Menekülésben viszont nagyobb és remek szerepet kaptam. micsoda próbák voltak! mivel a darab rengeteg helyszínen játszódik, de ezen a színpadon nem
lehet nagy átdíszletezéseket végezni, nagyon zsúfolt, kvázi szimultán teret alakított ki a tervező, Székely lászló. A jelenetek közötti átállások így is rettentően
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hosszúak voltak. Az egyik esti próbán zsámbéki is bent ült, s amikor egyben lement
a darab, Székely velünk tartott megbeszélést, zsámbéki meg a műszakkal. Fél kettőkor jelezte: megvan a megoldás, a színészek is részt vesznek az átdíszletezésben.
S akkor, hajnali fél négyig beosztották, kinek mikor mit kell tennie. Amint befejeztem egy jelenetet, rohantam hátra, megfogtam, mondjuk, egy kerítést és valakivel,
talán Benedek micuval, betoltam, és spuri ki, mert indult a következő jelenet. és
délelőtt 10-kor természetesen ismét színpadon voltunk, amely ráadásul valamilyen
porral fel is volt szórva. De senki nem háborgott, nem kekeckedett, hogy minek ezt
nekik, színészeknek csinálniuk. S ebben nem volt különbség ﬁatal és idős között,
major vagy az akkor már gyengélkedő Gelley Kornél is magától értetődően vett
részt mindenben.
major különben mindannyiunknál ﬁatalabbnak tűnt mentalitásában. Ahogy játszott, azt tanítani kellett volna. Őt közelről ﬁgyelni fantasztikus volt. mindig elszégyellte magát az ember, hogy mennyivel modernebbül és maibbul játszik s gondolkodik, mint bármelyikünk. nagyon igényelte az instrukciót, s azonnal tudta,
hogyan kell átfordítani és megcsinálni. major mestere volt Székelynek, de ezt soha nem éreztette vele. Sőt, nyilván tisztában volt Gábor értékeivel, éppen ezért is
nógatta állandóan, hogy mondjon neki valamit, hogy instruálja. nagyon ﬁgyelt a
ﬁatalabbakra.
már a próbák folyamán lehetett tudni, hogy a Mizantróp fontos előadás lesz.
A próbaidőszak gyötrelmes volt, én is nehezen találtam rá Arsinoé ﬁgurájára. Székelynek is kompromisszumokat kellett kötnie az elképzelése és a színészi kondíciók illetve lehetőségek között. volt egy megbeszélés, amelyen hosszan beszélt Udvaros Dorottya szerepéről. (Azt tudni kell, hogy nála a megbeszélés hosszabb, mint
az előadás, s míg a próba közben egy szót sem szól hozzád, két-három órán át elemez, s te a fejedet fogod: miért nem a jelenet közben mondta ezt!) Udvaros egy idő
után kezét az arca elé kapta, mert az idegességtől eleredt az orra vére. A megbeszélést követő próbán megkérdeztem Dorottyát, hogy zokon venné-e, ha azt az orra és szája elé kapott hirtelen kézmozdulatot felhasználnám az egyik jelenetemben.
nevetve hozzájárult. Székely is magában mosolyogva adta áldását e gesztushoz.
nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó munkánk. Amikor elment, nagyon haragudtam rá. nem értettem, hogy lehet ilyet tenni egyik napról a másikra. magyarázat
nélkül. nagyon komoly és súlyos dolognak kellett történnie, többnek, mint két vezető rendező közötti egyet nem értés. Ahogy a színházról gondolkodtak, abban
ugyanis mindig egyet értettek. S ma is egyet értnek. A bemutatók előtt most is rendszeresen megnézi a próbákat, zsámbéki is, Ascher is hívja. luxus, hogy egy ilyen
ember nem csinál színházat.
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SINKÓ LÁSZLÓ
Az első kép Székely Gáborról a szolnoki Háromnővér pesti vendégszereplésén rögzült bennem. Az előadás lenyűgözött, mert ebben a szereplők nem szomorkodtak,
mint az általam látott rendezésekben, hanem lázadtak. Szinte égett a színpad az
indulatoktól. ma is emlékszem Csomós marira vagy piróth Gyulára, aki Andrej monológját különösen szépen oldotta meg. Ugyanazt éreztem, mint amit évtizedekkel később Andrei Şerban fogalmazott meg, amikor a Csehov-darabot a nemzetiben próbáltuk: „ha a nővérek visszatérnének moszkvába, tönkremennének, mert
egzisztenciálisan már nullák. Senkik. Társadalmilag akkor voltak valakik, amikor
még ott éltek. De itt, vidéken minden tekintetben csak esnek szét, és elveszik belőlük mindaz, ami akkor ott moszkvában értékes volt bennük.” A tapsorkán után
hátramentem gratulálni. Csak látásból ismertem Gábort, aki az előadás végén – szokásához híven, mint ahogy azt később magam is megtapasztalhattam – megbeszélést tartott a színpadon. állt középen, körülötte a leizzadt színészek. ebben a helyzetben próbáltam valamit eldadogni az udvarias Székelynek.
1971–1972 után, amikor Babarczy lászló Kaposvárra ment, a nemzetiben szörnyű helyzetbe kerültem, mert egyedül Iglódi pista maradt, akivel érdemben tudtam
dolgozni. A színházamban elszigetelődtem. Gyönyörűséggel néztem viszont a vidéki együttesek pesti vendégjátékait, az említett Csehov-előadás mellett például a
kecskeméti DonCarlost vagy a kaposvári Mesélabécsierdőt. pont így gondolkodtam a színházról, mint ők, de nem volt, akivel mindezt megbeszéljem.
Székelyék pestre jövetelét megelőzően – kitörve a nemzeti-beli karanténomból –
Kecskeméten vállaltam szerepet. Amikor kinevezték őket, fantasztikusan boldog voltam. Gáborral a Dantonhalálában dolgoztam először. Azt éreztem, hogy a színházon
belül kialakult „háború” még munka közben is nyomasztja, ezért igyekeztem maximálisan mellette állni a próbákon. Kemény és következetes embernek tűnt, aki mindenre emlékszik, amit előtte mondott. eleinte szorongtam tőle, később pedig már alig vártam, hogy kezdődjön a közös munka. Sok mindenben egy húron pendültem vele, csak
ennek még nem tudtam jelét adni, mert ahogy az addigi életemben ez lenni szokott,
ilyen helyzetekben bezárkóztam, és mint a bokszoló a sarokban vártam, hogy támadás jön-e vagy békésen döntetlenre hagyjuk a meccset, netán együtt érünk el sikert.
A Danton egyik próbáján olyan idegi állapotba hozott, hogy csaknem sírógörcsöt
kaptam, s kétségbeesésemben felrohantam a színpad mélyén lévő emelvényre, és háttal állva megfogtam a mellvédet. Székely felüvöltött: „ez remek, laci, ezt ne felejts el!”
A torkomban már éreztem a gombócot, előrementem, félrehívtam, és azt kértem, engedjen haza, mert egy ép mondatot sem vagyok képes kimondani, azt sem tudom,
hol vagyok, s nem tudom vállalni magamat a társulat előtt. elengedett. Délután 5 körül felhívott. „laci, nem szabad ilyen önrombolónak lenni!” – mondta ő, aki ötezer
ágyúval lőtte magát körbe és több sebből vérzett. ezzel a telefonnal kioldódott belőlem minden feszültség, és utána már probléma nélkül ment végig a próbafolyamat.
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Sinkó László (Húber Vilmos). Boldogtalanok, 1982

201

A M ÁSODIK É L ETM Û

minél többet dolgoztunk együtt, annál gyakrabban születtek olyan helyzetek,
amelyeket együtt hoztunk létre. neki is meg kellett ismernie engem, tudta, hogy
zárkózott színész vagyok, tele vélt vagy valós sebekkel. ez hosszú folyamat volt.
Több kollégám nehezen viselte el a próbamódszerét, azt, hogy a jeleneteket sokszor
ismételteti. én ezt a „rám telepedést” könnyebben fogadtam el, mert előzőleg nem
hogy rám telepedtek volna, le sem szartak.
Az ismétlésekkor tudatosodott bennem, hogy mit akarunk elérni. elmondta, hogy
ez meg ez jó, az nem, de még ne dobjuk el, mert lehet, hogy szükség lesz rá, inkább
próbáljunk egy másik megoldást. hányszor hiszi az ember, hogy a próbán valami
na gyon jól megy, aztán a megbeszélésen kiderül: semmi sem stimmelt benne.
A visszamenéseknél az is jó volt, hogy tudtuk: nem reprodukálni kell, hanem újat
hozni, de nem homlokegyenest mást. A fantáziánkat dolgoztattuk. Az is előfordult
azonban, hogy széttárta a kezét, mert ő sem tudott azonnal továbblépni.
A Tarelkinhalála is élmény volt. nem sértődtem meg, hogy kis szerepet adott.
várkonyi Gábornál a tévében a Tarelkin címszerepét alakítottam jelentős szakmai
sikerrel. A nemzetiben Kun vilmos kapta ezt a szerepet, én meg a földbirtokosét
játszottam, akinek mindössze két jelenete van az őrszobán. hatalmas bundában,
pöfékelve, nagyképűen léptem be, lehengerlő voltam, mert a ﬁgurának abból a meggyőződéséből indultam ki, hogy vagyonos ember létére nem történhet baja, különben is hazugság, amivel vádolják. vajda laci mint kihallgató tiszt kiküldött, s amikor visszahívtak, szarrá verve, iciri-picire zsugorodva vánszorogtam be. nyílt színi
tapsot arattam, valamint kritikus-díjat kaptam érte, meg a zsámbéki IV.Henrikjében játszott három szintén kis szerepért.
egy évvel később telefonált, hogy szeretné, ha a Boldogtalanokban én játszanám húber vil most. Te le ví zión lát tam a szol no ki előadást, amely ben szin tén
Csomós mari alakította azt a szerepet, amit a Katonában is, és piróth volt húber.
nagyon megijedtem, de hihetetlenül boldog is voltam. érzelmileg erősen megérintett ez a főszerep, mert amit az egyik jelenetben mondok – „Utánam ugráltok,
mint a békák…” –, azt a családomban gyakran megéltem. Sokszor sem édesanyám,
sem a bátyám nem értette, hogy mit akarok, hogyan viselkedem, mert ismeretlen
volt számukra az, ahogy sok mindenről gondolkodtam, s őszinte voltam, ordítottam és toporzékoltam. Gáborral olyan intim kapcsolatba kerültem, hogy elmondhattam, miből van élményanyagom, s ez a vele való munkában jött elő belőlem,
mert addig le volt fojtva. Amikor ki akartam robbanni, környezetem csak értetlenkedett, hogy mi baja a lacinak. ez visszatérő kérdés lett, ilyenkor kiabáltam:
Semmmmiiiii!
Azért külön is örültem, hogy Gobbi hildával játszhatok. Jól megértettük egymást.
A premier után az egyik előadás szünetében Székely nevetve jött be az öltözőmbe:
„nem tudod elképzelni, annyira azonosultok hildával, mint anya és ﬁa, hogy helyenként a hanghordozásotok és gesztusaitok is azonosak. mind a kettő egyformán őrült
és bolond.”
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A próbák azonban nehezen és keservesen zajlottak. ha elbizonytalanodtam, megmondtam neki, kételyeimet nem fojtottam magamba. visszakérdezős vagyok, emiatt
néha elhúzódtak a próbák. Bár minden apró hangsúlyért, mozdulatért meg kellett
dolgozni, ez nem okozott bennem görcsöt. Sokan bántották azért, hogy görcsbe
kergeti a színészeit, de ez színészi intelligencia kérdése. Amíg a színészt nem ismerte, addig öntudatlanul is szélsőséges helyzetekbe kergette. Az intenzitás megkövetelését sokszor félreértettük, jómagam is, és az hangosságban, ﬁzikai görcsben nyilvánult meg. néhány előadásában ez benne maradt, de legtöbbször idővel kioldódott.
ekkor, negyvenéves koromban tanultam meg tőle, hogy az agyban a nevetés és
a sírás biológiai központja egymás mellett van. ezért a rendezéseiben a kettő gyakran következik egymásból, azaz örömünkben sírunk, és szomorúságunk röhögésbe csap át. A Boldogtalanokat ezért is szerettem, meg azért, mert a ﬁgurák nem fekete-fehérek, így el lehet árulni, hogy a férﬁ mikor és hogyan hazudik másoknak és
magának, illetve lényének és viselkedésének hol a fonákja, ugyanakkor attól, hogy
ilyen, még lehet szeretetre méltó.
érdekes, hogy Székely instrukcióiban hogyan köszönt vissza mindaz, amit a tanárjától, major Tamástól én is hallottam és tanultam a nemzetiben. major fontos
szerepet töltött be az életemben, hiszen ő szerződtetett a nemzetibe. Azt hiszem,
szeretett, de működött benne egy furcsa vonzás és taszítás: közel engedte magához az embert, aztán kicsit belerúgott. nem nagyon, csak annyira, hogy ne érezze
magát nyeregben az ember. mire erre rájöttem! Aztán összehozott bennünket a Katona József Színház. és különösen az Imposztor.
mindketten hangsúlyozták, hogy minden szerepet, kicsit és nagyot, valahol el
kell kezdeni és valahova el kell jutni. meg kell történnie a dolgoknak. Semmiből semmi nem születhet. vagy egyként vallották, hogy a kört be kell járni. A próbán meg
kell hozni, ki kell termelni az első gondolatot, aztán el kell felejteni, és újat kell találni, és újabbat meg még újabbat. ha minden lehetőséget kipróbáltunk, a végén,
mint egy önmagába záródó vonal, visszajutunk a kezdő állapotba. ha ilyenkor a színész elégedetlenkedik, amiért fölöslegesnek tartja a kitérőket, a válaszuk: „Az első
ötlet visszaigazolása nem történt volna meg, ha ezt a megtett utat nem járjuk be.”
ez volt Székely munkamódszerének talán leglényegesebb része. ezt sem Aschernál,
sem zsámbékinál nem tapasztaltam, de náluk is igyekeztem használni, amit Székelynél megtanultam.
Székely analízisnek hívta a szerep ﬁcnikre szétszedését, ami után egyszer csak
ott ültünk a szintézis közepében. Ascher is ezt csinálta, csak kicsit kíméletesebben
és több humorral. Ő is sok megbeszélést tartott. zsámbéki meg – és ez nádasdy
Kálmán hatása – mindig csak egy mondatot mondott, de az telibe talált. A Lulu összpróbáján, amikor egy vérbefagyott holttest látványát ács Jani lelkizős instrukcióinak
megfelelően nagyon átélten reagáltam le, azt jegyezte meg: „laci, minden nagyon
jó, de ez az ember orvos, és életében már nagyon sok vért látott.” ettől a jeleneteimet kicsit áthangoltam, érzelmileg fegyelmezettebb lettem, s motiválódtak a meg203
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szólalásaim. Később, a szabadúszós időszakomban, amikor már nem kaptam ilyen
instrukciókat, ezekből s az ehhez hasonlókból éltem, nem felejtettem el őket.
A Coriolanusban ismét kis szerepet kaptam, amely elszórtan, néhány mondatonként jelenik meg. Szóltam Gábornak, hogy nem akarok kikerülni az előadásból, de
volna egy komoly munkám a televízióban. S átosztott. A szerepemet papp zoli vette át, én meg hollósi Fricivel egy teremszolgát alakítottam. A kongresszus előtti
képben székeket kellett rendezgetnünk. eszembe jutott, hogy amikor Debrecenben
egy május 1-jei ünnepségen léptem fel az Arany Bika szálloda nagy termében, szokásomhoz híven korábban érkeztem, s így megﬁgyelhettem, amint szótlan elvtársak jártak fel-alá, és mindenhova, az asztalok alá, szögletekbe, ablakfüggönyök mögé benéztek, ellenőrizték a helyszínt. Feszült, ugyanakkor különösen komikus, s
egyben szánalmas élmény volt. ezt elmeséltem Gábornak és hollósinak, tetszett nekik, hogy ebből az emlékből induljunk ki. A szöveget szétszedtük, és összefésültük.
hollósi mondatainak egyik felét én mondtam, a másikat ő, s fordítva. nyílt színi tapsot kaptunk rá, ahogy halálkomolyan végeztük a dolgunkat.
A következő emlékezetes munkánk a Catullus volt, ami, szerintem, a legesszenciálisabb és legkülönlegesebb rendezése. Belőle is, belőlünk is olyan rejtett erők,
emlékek és érzések jöttek elő, amik előtte soha. elkapott bennünket az író különleges világa. Abban is kisebb szerepem volt, de – ez is Székely rendezéseinek sajátja – óriási jelentőségűvé nőtt. Addigra, ha szabad így fogalmaznom, már elég jól
tudtam Füst milánul. S volt benne egy óriási alakítás, Benedek miklósé, valamint új
kollégánk, máté Gabi is inspirálóan hatott ránk. Amikor párizsban vendégszerepeltünk a Háromnővérrel, az Übükirállyal meg a Catulusszal, ennek volt a legnagyobb
sikere. A Csehovénál is nagyobb. Az előadás képisége éppen úgy, mint Füst milán
drámája lehengerlően hatott a francia közönségre.
A produkciót előadtuk valahol Svájcban is, egy malomban, amelynek a terét Székely mesterien kihasználta. A szünetben találkoztam vele, s odaszólt, a végén megbeszélés lesz. Furcsállottuk, hogy nemcsak az előadásról beszélt, hanem a színházzal kapcsolatos gondolatait mintegy vallomást mondta el, összegzést tartott, egy
főiskolai szemesztert. Utána tanakodtunk is, hogy mi történt Gáborral. Aztán később, amikor elhagyta a Katona József Színházat, más értelmet kapott ez az este,
mert olyan volt, mint egy elköszönés.
egy időre elváltunk, de tudtam, ha valaha még színházat kap vagy alapít, akkor
megyek utána. A kíváncsiság is hajtott, vajon egyedül, a katonás rendező társai nélkül, milyen színházat csinál. Amikor tehát indult az új Színház, átszerződtem. ezt
eleinte a Katonában nem értették, de aztán egyre többen s nem akárkik követtek.
már dolgoztam másokkal, amikor jött Székely és a nagy kaland, a DonJuan, amely
a munkán és a szerepen túl, egy barátság feléledését is hozta. Cserhalmi Györgyöt
tizenhárom éves kora óta ismerem. Debreceni friss diplomás színészként gyakran
jártam a színészklub fölötti lakásukba a nővéreinek udvarolni. Beviharzott, sarokba vágta a vívózsákját, s elrohant. Később is jóban voltunk, de a DonJuan próba204
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időszakában alakult ki az a szokásunk, hogy udvariaskodás és kertelés nélkül őszintén el kell mondanunk, milyennek találjuk a másik játékát.
A próbákon és az előadásokon ismét felfedeztem magamnak molière-t. Azt, hogy
amikor Sganarelle Don Juan hosszú monológjába egy-egy mondattal közbeszól, az
molière-nek, a színésznek a megnyilvánulása, mert nem tudta elviselni, hogy sokáig szótlanul álljon a színpadon. (Tudvalevő, hogy ezt a szerepet ő játszotta.) mintha major írta volna magának. Gábor támogatott e közbeszólások kidolgozásában.
ma is minden próbára emlékszem, holott majdnem belehaltam. Azok is bejártak,
akiknek aznap nem volt dolguk, mert élmény volt hallgatni Székelyt és nézni a kollégákat.
mind a mai napig éreztem a szeretetét. A DonJuant próbáltuk, amikor átadták
a Kossuth-díjamat. A lányom behozta a szmokingomat, átöltöztem, és mielőtt elindultam, berendelt a színpadra, megnézte, hogy rendesen nézek-e ki, csak ezután
bocsátott el. művészeti titkárunk, magyar laci kísért el az ünnepségre, s csak a taxiban árulta el, hogy Székely az esti próbáról elengedett.
Az Ivanov, szerintem, nem váltotta be a reményeket. A próbáról sincsenek különösebb emlékeim. Székelynél, éppen úgy, mint zsámbékinál és Aschernál is, azt tapasztaltam, hogy amikor már sokadszorra játszottam az előadást és rajtakaptam
magam, hogy itt-ott rutinból oldottam meg valamit, visszaemlékeztem a próbákra, a próbák élményeire, s akkor visszajött a szükséges érzés vagy hőfok. Az Ivanovnál nem emlékszem ezekre az élményekre. Tengtem-lengtem a térben, mint
szentendrei templom harangjában az ütő, ahogy major szokta volt mondogatni.
Az új Színházban az is majdnem megadatott, hogy egyszerre játsszam Sganarellt a DonJuanban és molière-t Azálszenetekösszeesküvésében. Óriási kedvvel kezdtük próbálni a Bulgakov-darabot Cserhalmival, Csomós marival, marozsán erikával,
s már hozták a díszletet meg a jelmezeket, amikor lefújták az előadást. A mai napig nem tudom, miért.
Ami ezután következett, arról nehezen tudok beszélni. mint egy kivert kutya, jártam az utcákat. Az új Színház elvételével hontalanok lettünk. egyetlen színházi vezető sem mondta, gyertek hozzám. Kezdődtek a vendégjátékok évei: hol itt, hol ott,
egyszer a József Attila Színházban, máskor vidéken léptem fel, mindaddig, míg le
nem szerződtetett a nemzeti Színház.
Székely Gábor számomra máig etalon, kiindulási pont, megérkezési hely, s a barátom. Tartjuk a kapcsolatot. Akkor is, ha nem telefonálunk egymásnak naponta.
Figyel rám, emlékszik a dolgaimra, a nyavalyáimra, mindig rájuk kérdez, és ez jó. Ki
lehet billenteni a komolyságából – megtettem egy párszor –, és a szellemességet
nagyon méltányolja. nem kizárólagos ember. A 60. születésnapján rengeteg embert
meghívott a lakására, az egész Katona József Színházat. nem formálisan köszöntöttük egymást, és nem röhögcséltünk kínosan, mert az első perctől kezdve haláltermészetes hangulatot teremtett. nagyon szép este volt.
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SZAKÁCS GYÖRGYI
A Katona József Színházban túl vagyok a hatvanadik munkámon. Székely Gábornak
csak az 1985-ös Coriolanusától kezdve terveztem, de aztán elkísértem az új Színházba, sőt a helsinki Macskajáték kivételével a külföldi rendezéseihez is én készítettem a jelmezeket. nagyon sajnálom, hogy az új Színházban Székelyék eltávolítása miatt az ígéretesnek tűnő Azálszentekösszeesküvése végül kútba esett.
Szerettem vele dolgozni, és hálás vagyok mindazért, amit kaptam tőle, főleg a
bizalomért. nem tudom, mi alapján választott munkatársának, soha nem kérdeztem, de meghatódtam. Rendkívül felkészült volt. Alaposan ismerte a darabot. nem
mondta meg konkrétan, hogy mit kér, de felvázolt egy világot, s innen el lehetett
indulni egy úton. ez a világ mindig nagyon sötét volt.
A munkafolyamat többszöri beszélgetéssel kezdődött. Rá kellett hangolódni a
gondolkodására. mindkettőnket elsősorban az előadás egésze, s azon belül az ember érdekel, meg amit ő kifejez. A beszélgetések elején persze még nem volt minden kész és lerögzített, de aztán kikristályosodott, hogy mi az, amit mindketten
szeretnénk látni a színpadon, a színészeken.
A tervezés azonban nem fejeződik be a rajzasztalnál. A rendezők szeretik, ha ott
csücsülök a próbákon, de ha ott vagyok, nem tudom végezni a dolgomat, pedig a
megvalósítás legalább olyan fontos, mint a ruhák megálmodása. Ráadásul a kivitelezéskor, a realitások szorításában, többnyire el kell térni a tervektől, de a hosszú előkészítő folyamatnak köszönhetően a kész ruhákon Székely már nemigen változtatott.
Felhánytorgatták, hogy maximalista és túl költséges, amit csinál. nekem pont ez
volt szimpatikus, hiszen egy tervezőnek az a jó, ha igényesek vele szemben s kihozzák belőle a maximumot.
A Katona József Színház akkor volt a legfantasztikusabb, amikor ők hárman
együtt, egymást kiegészítve határozták meg az együttes stílusát. zsámbéki mindig
radíroz, állandóan változtat, azt keresi: mit lehet még megvalósítani, merre lehet
tovább tágítani vagy mélyíteni az elképzelését. Ascher szellemesen és – látszólag –
könnyedén dolgozik. elképesztően sok és fantasztikus instrukciót ad, s egy pillanat
alatt teljesen átrendezi azt, amit előzőleg felépített. Székely sokkal lassúbb és alaposabb. Ugyanazon az úton lineárisan megy előre, és egyre mélyebbre ás. egy próbafolyamat alatt mély szakadékokat és magas hegyeket mászik meg. állandó válsághelyzetet él meg. na gyon megszenvedte a rendezéseket. állandóan attól
féltettem, hogy belebetegszik.
Talán a Coriolanus volt a legnehezebb munkánk, mert egyrészt ez volt az első találkozásunk, és még nem ismertük egymást, másrészt rengeteg katonai egyenruhára volt szükség, s akkor a Katonának nem volt műhelye. A szabás-varrást több kivitelező között osztottuk szét, egyiktől a másikig rohangáltam, próbáltam a munkát
összehangolni. elképesztő tervezői-kivitelezői teljesítmény volt. pár évvel korábban,
1981-ben, amikor ács Jánossal a kaposvári Marat/Sade-ot csináltuk, egyszer csak
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Szakács Györgyi jelmezei Udvaros Dorottyának (Célimène)
és Cserhalmi Györgynek (Alceste) A mizantrópban, 1988
207

A M ÁSODIK É L ETM Û

azt kérdezte: mi lenne, ha az előadás az ötvenes évekről szólna? Fellelkesültem az
ötlettől. ez lett itthon az első előadás, amely nem a korában volt tartva, de nem is
az aktuális mában. ezt a szemléletet érvényesítettük a Coriolanusban is.
A Catullusnak egészen különös világa volt: kiléptünk a római történet korából,
az ókorból, és 20. század elejei polgári miliőbe került az előadás. ez jelentős stilizációs szemléletváltást jelentett. A párizsi vendégjátékon igen nagyra értékelték ezt
az előadást, talán a Háromnővérnél is nagyobb szakmai sikert aratott. De itthon
nem volt ekkora becsben. Székelyt ott nagyon elismert rendezőnek tartották.
A Mizantrópnál alapvetően megtartottuk a francia barokk stílust. Székely azt kérte, hogy a ruhákon jelenjen meg az eredeti kor gazdagsága és szépsége, de ne legyenek rajtuk felesleges cafrangok meg térdszalagok, amelyek a mai néző számára már elidegenítők. Kérése sok fejtörést okozott, de végül sikerült nagyon szép
kollekciót kreálni. Rengeteg antik anyagot használtam, ha kellett, magam festettem
őket. ma már azokat a jelmezeket nem tudnám megvalósítani, mert egyrészt hiányoznak a minőségi és nemes kelmék, másrészt azok a szakemberek, akikkel régen
kapcsolatban voltam, vagy meghaltak vagy már rég nem színházaknál dolgoznak,
hiszen a műhelyeket sorra leépítik.
Borzasztóan féltékeny vagyok a szép ruháimra. árgus szemekkel ﬁgyelem, hogy
megvannak-e még, nem tűntek-e el, nem alakították-e át őket egy másik produkcióhoz. pár éve, amikor Ascherrel helsinkiben dolgoztam, zsámbéki felhívott, és
kérdezte: tudsz róla, hogy árverezik a ruháidat? Cserhalminak a Mizantrópban viselt vékony velúrbőrből készült kosztümjét onnan vásároltam vissza telefonon, hogy
megmaradjon. emlékszem, annak idején Gyuri többször nyilatkozott arról, hogy
miközben a színháznak ilyen drága holmira van pénze, a színészeket nem ﬁzetik
meg rendesen. nem volt igaza. Tehát a régi és fontosnak tartott kosztümöket megveszem és gyűjtöm.
másutt a világban nem herdálják így el a kosztümöket. Tavaly például Szentpéterváron vendégszerepeltünk a Katonával a régi cári orosz színházban, s a vendéglátók megmutatták a jelmezraktárt is, ahol – a forradalom, a világháború és a sok
évtizedes kommunista éra pusztításai ellenére – a 19. század végi ruhák is sorban
felakasztva és rendszerezve megvoltak. úgy őrizték őket, mint az aranytojást.
Az új Színházat nem szerettem annyira. Szép előadások születtek ott is, de más
volt a közeg és kicsit nehezebb volt dolgozni. A tárak szellemiségét kellett átalakítani. ha Székelyék maradhattak volna, erre biztosan sor kerül. De a színpad és nézőtér kapcsolatát sem tartottam igazán szerencsésnek. Igaz, hogy született olyan
előadás, amelynek a látványa jobban érvényesült ott, mert jóval magasabb volt a
színpad, mint mondjuk a Katonában, de a játszók és a közönség között kialakuló
áramkört nehéz volt elérni. A nagyobb színházakban, ahol ez az áramkör nehezebben valósítható meg, elnagyoltabban kell dolgozni, erősebb hatásokra kell törekedni, ez befolyásolja a ruhákat is. Bizonyos fokú ﬁnomságok elvesznek.
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A Katona-beli Mizantróp és az új színházi DonJuan formavilága összeköthető,
de a DonJuanban még határozottabban léptünk el az eredeti stílustól. lehet, hogy
ezt az idő is magával hozta, hiszen a kilencvenes évekre már a klasszikus stílust
kezdte elhagyni a színház.
Székelynél mindig erős és szép a látvány, a világítás, ugyanakkor előadásaiban mély
és jelentős alakítások sora született. Színészei részéről glória övezte, tisztelték (s ez
a tisztelet bennem is megvolt). A rendezőtanítványai közül azok, akikkel dolgoztam,
szintén rajonganak érte. ott is imádták a színészek, ahol nem a saját társulatával dolgozott. általában a háttéremberek fogadták tartózkodóan, mert velük szemben is maximalista volt, s ha például úgy ítélte, hogy a díszletbe kell még valami, azt akkor is
megkövetelte, ha az az adott költségvetési keretbe már nem fért bele.
Azt, hogy hogyan viselünk egy ruhát, hogy tartjuk magunkat egy kosztümben,
hogy fogunk meg egy szoknyát és így tovább, egyre kevésbé tudják a színészek, és
egyre kevésbé ﬁgyelnek erre a rendezők. Székely ezt is pontosan tudta. ez műveltség és kultúra kérdése. hogy honnan tudta? nyilván olvasmányélményeiből éppen
úgy elsajátíthatta, mint egyéb tanulmányaiból.
Székely Gábor jelentős, humánus, emberközpontú színházat képviselt, amelynek
vizualitása is a magyar színház legmagasabb grádicsain állt – sötét színekben. Tudjuk, vannak ilyen koloritú festők, és nagyon jók.

ANTAL CSABA
Gáborról szólva elsőnek az jut eszembe: szép idők, csodálatos idők, hiszen amikor
együtt dol goztunk, a nyolcvanas–kilencvenes években, még a vizualitás olyan
intenzív jelenlétéről beszélhettünk, ami azóta szinte teljesen eltűnt. Az akkori igényesség sincs már meg. még létezett egy olyan magas intellektuális szint és műveltség, amelynek alapján elvárták, hogy egy előadás érdekes legyen, magával ragadó,
váratlan, felháborító és lázadó. ez volt a kötelessége egy előadásnak.
Bár manapság az esetek többségében ez nem így van, én változatlanul arra törekszem – mert ezt tanultam Székely Gábortól és mindazoktól, akikkel együtt dolgoztam –, hogy autonóm nyelven szóljak valamiről, ami felkelti az érdeklődést.
Amikor ebbe a szakmába keveredtem, valamiféle naturalizmus uralta a színházat – elfajult kópiának is mondhatnám –, s ebből próbáltam kilépni. hogy hogyan?
mondjuk van egy őskép, s egy szimulációja. ha a kettő között nincs lényegi különbség, az nagyon unalmas, de ha az őskép elindít egy gondolatsort, aminek végeredményeként a realitás robbanás közeli koncentrátumát sikerül összepréselni, az már
lehet érdekes.
egy előadásban nemcsak az írott drámának van sajátságos dramaturgiája, hanem
a vizualitásnak is. ez a vizuális dramaturgia – amely a történet kibontásának és
felépítésének rendezői elképzelésével párhuzamos, ahhoz nem mindig illeszkedő,
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Antal Csaba A mizantróp-díszlete. Cserhalmi György (Alceste),
Horváth József (Du Bois), Udvaros Dorottya (Célimène), 1988

hanem azzal alternáló, konfrontáló, de szorosan a darabhoz kapcsolódó dramaturgia – abban az időben kezdett bennem, s egyáltalán: a magyar színház gyakorlatában kialakulni. Kérdés, hogyan lehet kibontani e vizuális történetmesélés sajátos
dramaturgiáját, illetve milyen módon, milyen eszközökkel tudok csomósodási pontokat vagy sűrűségeket töredékesen vagy explicite megjeleníteni. ezek az írásmódok nem egy hullámhosszon működnek. nem arról van szó, hogy valamit leképezek, pláne nem illusztrálok, hanem egy teljesen új nyelv születik. egy írásmű születik.
Gábor ebben a törekvésemben erősített meg. Sokat tanultam tőle, de én is hatottam rá, mert előadásról előadásra jobban éreztem, hogy bízik bennem, és egyre
nagyobb szabadságot kaptam tőle.
Székely soha nem állt elő vizuális ötletekkel. markánsan képviselte elgondolását
a műről, a személyiségekről, elmondta, hogy az egyes ﬁgurák milyen szerep-útvonalon haladnak és körülbelül hol vannak a kulminációs pontok, de mindennek meg210
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jelenítésére tőlem várt ajánlatot. én pedig próbáltam mindig valami vizuális történetet elmesélni azokban a terekben, amelyekben dolgoztunk. ez természetesen
nem mindig sikerült elsőre, de ilyenkor nem azt mondta, hogy „ezt nem kérem, legyen valami más”, hanem: „ezt nem kérem ezért meg ezért”. ez a módszer nagyon
intenzív együttgondolkodást feltételez. Attól kezdve viszont, hogy olyan útvonalat
találtam, a vizuális történet olyan kezdeti csíráját ragadtam meg, amely neki is megfelelt, szabadon hagyott működni. persze ezután is állandóan konzultáltunk, s az
újabb ötletek mindig további megbeszéléssel folytatódtak.
minden megoldás valamilyen képből következik. például a Catullusban végső soron arról van szó, hogy honnan jön a gonosz. A darabról folytatott beszélgetésünk
abból indult ki, hogy a mű domináns gondolata a perspektívátlanság. Az előadás
során a folyamatok többször irányt váltanak. A közös fürdőből – ahol meztelenül
rohangálnak egyik helyiségből a másikba, s ahol a tisztálkodás és a mocsok együttesen van jelen, tehát egy nagyon lealjasult helyről – érkezünk meg abba az elviselhetetlenül hazug polgári miliőbe, amely még többet beszél el a rossz érzésekről, a
rothadásról, a leplezhetetlenül sivár életről, s ebből visszajutunk a sötétségbe, az
aljadékba. miközben ez a mozgás az előadás ideje és a drámai történés alatt lezajlik, bekövetkeznek a perspektíva váltásai, s ezek az előadás csomópontjai. Tehát egy
határozott helyzetből egy káoszba, majd onnan megint egy határozottba kerülsz,
de ez már a vég. ez az új perspektíva a vég perspektívája, amely ugyan hordozza a
megtisztulás lehetőségét, de mégis a vég. ezt a folyamatot próbáltam a jelenetek
helyszínének kialakításával, a színekkel, az atmoszférával vizuálisan „megírni”. lehetséges, hogy ezt az írást nem is lehet azonnal dekódolni, mert latensen működik.
De a vizuális jegyek benned, nézőben élményként megjelennek, s értelmezésük érdekében tovább kell dolgoznod, mert tulajdonképpen rád van bízva, hogy a töredék jelentéstartalmakból mit olvasol ki. Az, hogy észreveszed-e, erről vagy arról mit
gondoltam, az szinte érdektelen.
érdekes, hogy a kritika is, a közönség is lelkesebben fogadta a Mizantróp szűkülő-táguló ajtó-ablak konstrukciós díszletemet, én azonban nem tartom egyértelműen sikerültnek. Azokat a feladatokat szeretem, amelyek felfedezéseket kínálnak.
ezt a munkámat akkor sem tartom ilyennek, ha egyfelől a darabot sikerült kiemelni a klasszicizmus közegéből, másfelől nem lett földhöz ragadtan realista sem. Bár
realista elemekből épült, mégis stilizált vagy szimbolikus tér lett, de nagyon nehézkesen működött.
A DonJuan – akárcsak a Catullus – mérföldkő a pályámon. Abban valami olyasmit lehetett megfogalmazni a valóság és a transzcendes közötti bizonytalan állapotról, ami nagyon sokat jelentett nekem is, de a nézőknek is. ebben – hasonlóan
több akkori előadáshoz – szintén voltak olyan váratlan pillanatok, amelyek emocionális robbanásként hatottak, s amelyeket nagyon hiányolok a mai színházból. például a címszerepet játszó Cserhalmi György első felvonást záró monológja alatt kétezer gyertya egyszerre gyulladt meg, és amikor az utolsó szó elhangzott, a gyertyák
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egyszerre kialudtak. Az egyes előadások előtt három nappal sok-sok ember munkájával kellett úgy preparálnunk ezeket a gyertyákat, hogy ez az effektus megszülethessen. hihetetlen munka és odaadás kellett ehhez! ezt csak olyan megszállott
ember tudta elérni, mint Székely, mert akarta, hogy az emberekben megálljon a levegő, s így érjen véget a felvonás.
Azóta is az ilyen erejű és szellemiségű előadásokat keresem szerte a világban.
mert ezen nőttem fel. S ez a vele való diskurzusból született.

CSERHALMI GYÖRGY
Bevallom, kezdetben Székely egyszerre vonzott és taszított. Debreceni ﬁatal színészként hívott Szolnokra egy örkény-szerepre. hogyne mentem volna, hiszen irigykedve ﬁgyeltünk Kaposvárra, Kecskemétre meg Szolnokra. elkezdtem próbálni a
Kulcskeresőkben, de menet közben megszöktem. Azzal kezdődött, hogy két napon
át csak ültem, s néztem, mit csinálnak a többiek, akik láthatóan értették, amit Székely kért tőlük, én nem. Becsülettel teljesítették az instrukciókat, aztán a jelenet
végén meglepve hallom, hogy mindaz, amit láttam s jónak tartottam, Székelynek
kevés, ezért újra meg újravette a jelenetet. A harmadik nap után valami kitalált
ürüggyel elutaztam.
ezután már csak a nemzeti Színházban találkoztunk. nagyon erős nyitány volt
a Dantonhalála. A régi és nagy színészek egyáltalán nem várták a Gáborokat. zsolt
pista, a híres főügyelő úgy mondta: megjöttek a jetik. ez volt a házon belüli vélemény. mindenki megdöbbent, mert olyan meló kezdődött, amilyet azelőtt, de azóta
se nagyon láttunk. Későbbi színházi életemben is azt tapasztaltam, hogy más rendezők ott hagyják abba, ahol a két Gábor elkezdi.
Székely a rendelkező próbák idején csupán egy-két oldalt próbált legalább egy
hétig. ezalatt olyan megjegyzéseket tett, amelyek nem feltétlenül arra a két oldalra, hanem az egész darabra érvényesek voltak. Sokszor nem is nagyon értettük,
hogy amit mond, miként tartozik oda, aztán kiderült: az egészre vonatkozik, és
mint valami fundamentális támasznak vagy kulturális alapnak mindig a szemünk
előtt kell lebegnie, bele kell égnie az idegrendszerünkbe, az agyunkba. Kállai Feri
ezzel nagyon sokat kínlódott, mert nem tudta felfogni, hogy mi az, amit ő nem tud,
ezek a jetik meg igen.
Akkor is, később is olyan idegállapotot akart létrehozni a színészben, amely az
akkori közép-európai állapotokból eredt, abból a lesben álló, résen lévő, mindenfelé ﬁgyelő, védekező, elutasító–hárító magatartásból fakadt, de amely bizonyos pillanatokban – amikor egy nőt és egy férﬁt a szerelemben hoz össze a sors – valami
varázslatos költészetté tudott tágulni. ezt Csomós marival a Dantonhalálában nagyon szépen megélette velünk Gábor. ez volt az első Székely-lecke, ami elraktározódott bennem, s ami után rájöttem: ezt a nyelvet ugyanúgy el kell sajátítani, mint212
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Csomós Mari (Lucille), Cserhalmi György (Desmoulins). Danton halála, 1978

ha angolul vagy szanszkritül tanulnék. nagyon nehéz volt – és nem mindenkinek
sikerült – megtanulni Székelyül. Később, ha megkérdezte valaki, hogy milyen az a
rendező, akivel éppen dolgozom, tréfásan azt szoktam felelni: töri a Székelyt.
Akkor is, amikor már mindent felrakott a színpadra, a próbák előtt rettegtünk
attól, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, azt is mondhatom, hogy görcsben állt az
idegrendszerünk. Aztán eljött a próbák utolsó hete, amikor kedves mosollyal belökte vállával az öltöző ajtaját, s azt mondta: „felejts el mindent, amit eddig mondtam”.
Csodák csodája: ez egyszeriben kilazított. mielőtt bementem a színpadra, azon tűnődtem, hogy mit kellene elfelejtenem. Tulajdonképpen semmit, hiszen minden belém lett adjusztálva, belém lett díszítve, s az előadás első két-három perce után nyugalom költözött belém.
hosszú évek teltek el, míg rájöttem, hogy minden tisztességesen elvégzett munka
után az ember megengedheti magának azt a luxust, hogy lelkileg rendben legyen,
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azaz ne legyen pszichés zavara. Az a kockázat már részben tőle független, hogy bukunk-e vagy sikert aratunk. nagyon kevésszer kellett megélnünk a sikertelenséget.
A TroilusésCressida még meredekebb volt. A nézők előtt talán megbuktunk, de
szakmailag nem. Kivételesen erős felkészülés előzte meg. lehet, hogy Székely szokatlan szereposztási elképzelése miatt kapott gellert a produkció, de ez a döntés
az ő művészi szabadságának körébe tartozott. Az is lehet, hogy ez a darab korai volt
a nemzeti közönségének – bár ha a Dantont kibírták, akkor ennek befogadása sem
lehetett akkora probléma.
Kétségtelen, a színészek egy jól körülhatárolható csoportja kívülről is jól érzékelhető, szabotázsszerű ellenállást folytatott a vezetők ellen. Közülük többen feljártak Aczél elvtárshoz, és mószerolták a vezetést, tehát nemcsak szakmai, hanem
politikai nyomás is nehezedett rájuk. erről nagyon keveset tudtunk, mert a Gáborok a részletektől is megkíméltek minket. Azt viszont nagyon nehéz szívvel viselte
az ember, hogy amikor próbaszünetben felmentünk a büfébe és lerogytunk, nem
arról beszélgettünk, ami a színpadon zajlott, hanem ilyen megjegyzések röpködtek: „ezt kikérem magamnak!” „ez dilettantizmus!” „Amatőrök, honnan szalajtották ezeket?” lélekben akkor álltam a két Gábor mellé, amikor ezeket hallottam.
e mögött nem nemzedéki ellentét húzódott, hanem ízlésbeli. nem minden „öreg”
volt egyértelműen ellenséges, például Kálmán Gyuri – akivel reggelente sakkoztam,
s aki mindig hagyta, hogy vagy ötven forintot, vagy egy fél szál kolbászt nyerjek tőle – mondta: „Csodállak titeket, mert meg tudjátok csinálni azt, amit ezek a zsenik
kérnek. nekem már annyira beállt az agyam az évtizedek óta megszokott semmitmondó metrikusságra, hogy ebből nem tudok kilépni, s ezt szégyellem.” S ebben
nem volt semmi irónia.
Amikor a Katona József Színház megalakult, akkor – ahogy mondani szokták –
elvált a szar a májtól. Az, hogy a nemzetiben nem generációs probléma volt, igazolhatja: az úgy nevezett öregek vagy régiek közül jó páran átmentek a Katonába.
ezek valójában szellemileg friss emberek voltak. Akármilyen kis szerepet kaptak is
a Katonában, példát mutattak színészi alázatból, mellettük megtanultuk, hogy nem
lehet túlzottan „torkoskodni”, hiszen mindannyian ugyanazt a kenyeret esszük, senkinek nem jár kalács.
ez az időszak alapozta meg a Székellyel való kapcsolatomat, amiről az új Színház szétkergetésekor azt jegyezte meg: nagyon sajnálja, hogy olyan barátot veszít
el, mint én. Rácsodálkoztam: mi, barátok, hiszen egész ismeretségünk alatt öt mondatot nem beszéltünk a privát életben. ez igaz, de én mással sem beszélek sokat –
volt a válasza. el kellett töprengenem azon, hogy mi a barátság.
volt egy Székely Gábor nevű magánember, akit egyáltalán nem ismertünk. Tudtuk hogy boldog házasságban él és vannak gyerekei. és volt egy színházi Székely
Gábor, akinél éreztük a pedagógusi vénát, csak azt nem tudtuk, hogy jó vagy rossz
pedagógus-e. Arra könnyű volt rájönni, hogy jó rendező, mert ha megnéztem egy
előadását, amelyben nem játszottam, akkor azt mondta az ember: hűha, itt minden
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a helyén van! Főleg azért, mert képzőművész aggyal dolgozott – eredetileg festő
akart lenni –, és abban a képi világban, amellyel a színészeket körberakta, megjelentek a különböző művészeti ágak. meg azért is, mert ha ránézett egy szövegre,
azonnal és tévedhetetlenül meg tudta ítélni. ha azt mondta egy darabról, hogy jó,
de pokoli rosszul van fordítva vagy már avítt, azt is tudta, kihez kell fordulni, hogy
a hiányosságok eltűnjenek. így hívta petri Gyurit először a Mizantróp, majd a Don
Juan újrafordítására. Amikor megtudtam, hogy a Mizantrópban játszom, elolvastam Illyés Gyula fordítását, és azt éreztem, hogy ezeknek a loknis mondatoknak soha nem jutok a végére. petri szövege meg eleven, mai, úgy él, hogy akár az utcán is
el lehetne mondani. De rátalált Fodor Gézára is. olyan emberekkel vette körül magát, akik honnan, honnan nem, de tudták a színházat.
A pedagógusi munkája a szolnoki színészeknél működött jól, mert ők kijárták
az iskoláját. én, aki később találkoztam vele – meg különben is elvadult képem
volt a világról, és semmilyen iskolapadba sem szerettem beülni –, nehezen törtem hozzá, de az volt a mázlim, hogy mégis megláttam benne a jó tanárt. Azt,
hogy mindent ellenkező módon csinál, mint én: ellenkező módon él, ellenkező
módon fogja fel a színházat. ebben az ellentétben láttam meg a tanulnivalót. Amikor egy próba végén hazaindultam, nem arra gondoltam, hogy hova ugorjak be
egy sörre, hanem arra, hogy mi a fenéket mondott, rakjuk csak össze, s akkor ennek szellemében tanultam otthon, s azt éreztem, hogy az instrukciói működtetik
a tanulást. ez nagyon jó kulcs volt. például az új Színházban elégedetten jöttem
ki egy Ivanov-próbáról. Tudtam, hogy a jelenetben minden jól működik, kapcsolatom Tóth Ildivel jó, idegrendszerileg rendben vagyok, holl Csöge jókor jött be,
jól vágtam rá, ő is jól válaszolt. mentem a hosszú folyósón, jön velem szembe Székely, és elkapja a grabancomat. hiába én vagyok a nagyobb és erősebb, belökött
a kelléktár ajtaján, s az arcomba mondta: „ne légy ilyen egészséges!” marha fontos instrukció volt.
A rossz tulajdonságaimat annyira ki tudta hegyezni, hogy már nekem fájt. ha
széplelkűsködve okoskodtam, rögtön megkaptam: „nem te vagy okos, hanem Csehov.” vagy „nem neked kell kitalálni hogy mit csinálj, majd én megmondom”. na,
az volt a legnehezebb megcsinálni, amit ő mondott. Azt éreztem, hogy kalodába
zár. vitatkoztunk is erről, s azzal érvelt, hogy amit én kitalálok vagy szeretnék csinálni, az csak ötlet, de ami felé haladunk, az egy gondolat, egy gondolatrendszer.
Fokozatosan értettem meg. Sokat tanultam már előtte latinovitstól vagy Őzétől,
az idoljaimtól, de hogy a színház milyen fontos eszköz abban a világban, amelyben
együtt ügyködünk, azt tőle tanultam meg. és zsámbékitól.
onnantól kezdve nem arra voltam büszke, hogy mint színészt felismernek az utcán, hanem arra, hogy a Katonának vagyok a tagja. ott sem a rang jelentett valamit, hanem a minőség. meg annak a fájdalma, ha kimaradok valamiből. Amikor eljöttem a Katonából, valóságos megvonási tüneteim lettek. 1988 januárjában léptem
ki. Gábor azt mondta, várjak júniusig, mert akkor ő is elmegy. mellbevágott ez a
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mondat, ami a társalgó végén lévő kis egérlyuknyi irodájában hangzott el. nem értettem, hiszen akkor még nyoma sem volt annak, hogy esetleg a mélyben valami
törésvonal lenne, látszólag minden olajozottan működött.
Bár eljöttem, utolsó közös munkánk, a Mizantróp még a következő szezonban is
repertoáron maradt, zsámbéki valamikor október vége felé vette le a műsorról. Utólag már igazat adok neki, hogy a siker csúcsán, amikor még telt házzal megy, akkor
kell elbúcsúztatni egy ilyen hírű előadást. Akkor nem értettem. S amikor elterjedt
a híre a darabtemetésnek, a nézők megrohamozták a színházat, és minden talpalatnyi helyen álltak a sorok mellett, között. nagy ünnep volt. Székely nem jött el.
A Mizantróp tulajdonképpen a fájdalomról szólt. Fantasztikus díszletet tervezett
Antal Csaba. először éreztem azt, hogy ez a darab pont ebbe a térbe való. Székely
a próbák kezdetén olyan helyzetbe hozott engem és Udvarost, hogy egyre gyanakvóbban néztük egymást. én utáltam Dorottyát, ő meg engem. Anélkül, hogy tudtuk volna, mindkettőnkből gyűlöletes ﬁgurát formált. Dorottyának olyan instrukciókat adott, hogy legyen kemény, racionális, csúcsértelmiségi módon gondolkodó
nő, nekem meg olyanokat, hogy oronte az, aki tudja, miként kell ebben a korban
élni, te más kor gyermeke vagy, romantikusabb alak.
így aztán Udvaros lett az értelmiségi, én meg egy magával vívódó, bajlódó, köldöknéző ﬁlantróp. Amikor elkezdtük az összpróbákat, jelenetről jelentre esett le
mindkettőnkben a tantusz: egymás ellen lettünk uszítva. Jól fölhúzott minket.
Borzalmasan elégedetlen volt velünk. egyszer Udvarost elküldte hátra pityeregni, és háttal is kellett állnia. ha egyszer is hátranézett, rászólt: „ne nézz hátra, ez
a pasas neked megszűnt, ha egyszer is hátranézel, az remény.” Borzalmas volt,
mert egyfolytában csak egy hátat láttam, amiről mindig lepattantam. hihetetlen
volt. vegyél rá egy színésznőt, aki ráadásul sztár, hogy nem tudom hány percig
álljon háttal a nézőtérnek, eldugva a színpad mélyére, és én is arra voltam kényszerítve, hogy félig háttal álljak, mert elküldött szélre, s onnan beszéltem. A jelenet végén le kellett rogynom egy elől álló padra, de már előtte úgy éreztem, hogy
kimegy alólam a talaj. nem ﬁzikailag volt nehéz ez a szituáció, mert jó kondícióban voltam – akár a hátamra is ültethette volna Dorottyát –, hanem idegileg terhelt meg.
Rejtély, hogy honnan tudott oly sokat a nőkről. Róla egyetlen kajla történetet
sem lehetett hallani. olvasmányélményeknél a tudása sokkal mélyebb volt. Sokat
elárul róla az a sztori, hogy amikor zsámbékival együtt asszisztált a vámos lászló
rendezte Azembertragédiájánál Szegeden, a szabadtérin, Gábor gyakran eltűnt.
ha vámos kérdezte, hogy hol van, azt válaszolták, hátul a statisztériát rendezi. Az
igazság az, hogy felült a vonatra, és pestre ment, mert akkor udvarolt a feleségének. ehhez azért kellett egy adag csibészség.
A Mizantrópnál egyértelmű volt számomra, hogy ez értelmiségi problematikájú
darab. Az új színházi DonJuannál ezt távolról sem éreztem. ellen is álltam az értelmiségi megközelítésnek, és sokáig próbálni sem akartam. Aztán azt mondtam, ha
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a lejtős színpad tetejéről leugrom és túlélem, nekilátok. így történt. Csak a próbák
vége felé derült ki számomra, hogy Székely mit ért értelmiségi problematikán. hogyan fogjuk befejezni? – kérdeztem. Az értelmiségiek alatt a középkorban sem nyílt
meg a talaj, ezek bizony infarktust kaptak – magyarázta. Ja? Azt ismerem, épp eleget láttam szűkebb és tágabb környezetemben.
valamit megértettem az úgynevezett értelmiségi attitűdből, amely ugyan tőlem
távol áll, mégis egyfolytában csúcsértelmiségi ﬁgurákat kellett játszanom. elfogadtam, hogy Székely ebbe a típusba tartozik, de ő ezenkívül jellemes is. Sok ilyen attitűdű emberrel találkoztam, de köztük igen kevéssel, akire ezt a megállapítást maradéktalanul használnám. Rendezők között is vannak sokan, akik jól színre tudnak
vinni egy darabot, de az életben ezt prédikálják és azt isszák, s fordítva. Gábor azonban úgy is élt, ahogy dolgozott. Amióta kipöckölték a színházból, többször elgondolkodtam azon, hogyan fogadhatja el a szakma, hogy nincs egy olyan tartó oszlopa, igazodási pontja, mint Székely.
Gábor nem az a rendező, aki ma befejezi az egyik munkáját, s holnap kezdi a következőt. Azt lehetett tudni, hogy éveket tölt egy-egy rendezésének előkészítésével, amellett, hogy adminisztrálja a színház sorsát. Az a felkészültség, amellyel megérkezett a próbákra, azt tudatosította bennem, hogy itt kevés képességes színésznek
lenni s elfogadtam: ha egyikünk se akar elbukni az előttünk álló úton, vezessél. Sokszor vettem észre, hogy amint mentünk előre a próbákon, nemcsak én, ő is ment
tönkre. nem egy elégedett rendező ült a nézőtéren – ahogy ez általában lenni szokott–, hanem egy ember, aki látja, hogy mész szét a színpadon, és ő is megy széjjel.
S amikor habogva mondom a szöveget, habogva mondja, hogy rossz. hihetetlen
megható volt. nem tudtam annyira begurulni rá, hogy ne vegyem észre: halálsápadt
és remeg a keze. ez hitelesítette a szememben. De, gondolom, ebben nem vagyok
egyedül. Ugyanúgy belerokkant minden előadásba, mint egy lelkiismeretes színész.
néha a növendékein, akikkel volt szerencsém dolgozni, ugyanezt látom: jé, ez a harminc évvel ezelőtti Székely gesztusa. Ők is átörökölték ezt, miközben egészen más
utakat járnak be.
Abban is egy húron pendültünk, ahogy a színészt térbe helyezte. Az előtte szerzett színházi élményeim arról szóltak, hogy kvázi frontálisan, a nézőtérrel csaknem
szembe, reliefszerűen, kicsit kontraposztosan, a szerelmem felé indítva a gesztust,
de a nézőnek mondva hangzik el, hogy szeretlek. ezt a hetvenes években már nagyon nevetségesnek tartottam. Amikor Székely valahol hátul, ráadásul háttal helyezett el a színpadon, akkor tudtam, hogy a testtartásommal kell elmondanom, hogy
abban a pillanatban ki vagyok. Az ilyen beállításokat örömmel vállaltam. egyébként
is szeretek háttal játszani – ezt sokszor a szememre is vetik –, s ez nemcsak a Székellyel meg zsámbékival megélt közös kalandjaimból következik, nekem is igényem
van erre. Gyerekkoromtól szeretek albumokat lapozgatni, s már ﬁatalon azt gondoltam, hogy a színház adós a térrel. nem azért, mert Brooknak erről szól egy könyve, hanem azért, mert hiteltelennek tartom, hogy hátul leszúrjuk egymást, aztán
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előre kúszva elöl még elmondunk három fontos mondatot. Székelynél minden koncolás elöl volt, azaz ott, ahova való.
Székely térkezelésében a dráma szólal meg. éreztem, hogy ha DonJuanban lezuhant egy csillár itt, egy másik meg amott, akkor ebben a „bombatölcsérek” által
szabdalt térben nem lehet egyszerűen megállni és szépen elmondani a szöveget,
mert mindjárt a fejünkre esik valami, és pont oda, ahol vagyok. és ez lenne igazságos, mert ha komolyan játszunk, akkor zuhanjon ránk a csillár.
vagy a kancsó vizei. hangsúlyos helyeken mindig volt egy kancsó víz. Sokszor
szerettem volna kiinni, vagy a fejemre önteni, de mindig azt érzetem, hogy ez olyan
lenne, mintha szétrúgnék egy oltáriszentséget. olyan erős szimbólum volt. emlékszem, ha elmentem mellette, és megremegett a víz felszíne, akkor megijedtem, mert
ez lábujjhegyes hely, egy ﬁx pont. ezek furcsa, de lényeges üzenetek voltak, amiket
persze nem mindenki észlelt vagy fejtett meg. és a színpadon álló rúd! általában
kicsit bal felé eltolva a térben elhelyezkedett egy rúd, mintha kapaszkodási pont
lenne, ahol dobog az ember szíve, ott meg lehet pihenni. volt praktikus haszna is,
például a Menekülésben vajda Drunyónak beállt a dereka, nem tudott kiegyenesedni, de belekapaszkodott, és felhúzta magát. hargitai Iván most Fehérváron a Félkegyelműbe szintén betetetett egy rudat: édes jó Istenem, de szép gesztus! Tudom,
ez csak azoknak mond valamit, akik Székelynél is ott voltak.
Gábornál nagyon kellett tudni szöveget olvasni, megtalálni, hogy miről szól egyegy mondat. erre iszonyú nagy hangsúlyt fektetett elejétől kezdve. emlékszem, hogy
a DonJuan próbáin Sinkó lacit és magyar Attilát a nyitó jelenetben hogyan nyúzta
meg. Közösen keresték, hogy miről szól ez a dohányzás szépségéről és élvezetéről
szóló dialóg? mit jelenthetett ez akkor, a darab születésekor, és mit ma? miért erről beszélnek, ha közöttük egészen más történik? hogy lehet elütni az időt, miközben Don Juanra várnak, akinek, ha megjön, egy pokoli rossz hírt kell elmondani?
hogy fedi el ez a beszélgetés azt, amire a nézőnek ténylegesen fel kellene készülnie? S mialatt ezeket a kérdéseket tisztázták, megteremtődött az a szituáció, amelybe nekem, Don Juanként, a transzcendens spirál tetején csak be kellett lépnem.
Csupán Székelynél éreztem, hogy ha nem járom végig azt az utat, amit megbeszéltünk vagy amire instruált, cserben hagyom. holott más esetben megengedem
magamnak, hogy kipróbáljak valamit akkor is, ha esetleg pofára esek. Az sem érdekel, hogy ott ül négyszáz ember, mert úgy gondolom, akkor a pofára esésemben
fognak gyönyörködni. Adott esetben az is érdekesebb lehet, mint amit a rendezés
szerint csinálnék. ezeket a stikliket ő utána már nem engedtem meg magamnak.
nem azért, mert féltem tőle, mert soha nem féltem, s ez a csodálatos, hiszen nem
félelmetes volt, csak követelt valamit. Azt követelte meg, amit látott bennem, hogy
ne maradjak alul a magam lehetőségein. Gyönyörű kérés. ebből is adódik, hogy a
Székellyel dolgozó emberekben valami különös etika alakul ki, miközben valami nagyon fontos dolgot megtanulnak önmagukról. én azt tanultam meg magamról, hogy
arra a három órára, amikor a színpadon létezem, én vagyok a legfontosabb a vilá218
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gon. ez hetyke mondat, ahogy ő mondaná, vagy „ne triumfálj”, ezt is szerette mondani, de hány százmillió embernek soha nem adatik meg, hogy három órára a világ
legfontosabb embere lehessen. nekem meg minden este.

UDVAROS DOROTTYA
Szigorúan véve csak három rendezésében játszottam, de Székely Gábor már hamarabb hatott rám, mint mielőtt személyesen találkoztunk. megelőzte a híre, az, hogy
Szolnokon nagyon jó színházat vezet. Amikor a főiskolán azon kellett gondolkodni, hogy végzés után hova szerződjünk, Szolnokot néztem ki magamnak. ebben
döntő szerepe volt annak, hogy láttam két Székely-előadást, az AthéniTimont és a
Boldogtalanokat. Az Athéni olyan volt, mint egy gyomorszájon vágás – hosszan zokogtam utána. Felkavart az a kíméletlen őszinteség, amit a színészek legtöbbjénél
éreztem. S ugyanezt mondhatom a Füst milán-előadásról is. Arra, amit a Shakespeare-ben papp zoli, illetve a Boldogtalanokban Csomós mari csinált, ma is élesen
emlékszem, s később boldog voltam, amikor kiderült: egy társulatnál leszünk.
végül is az, hogy Szolnokon kezdtem a pályámat, furcsa véletlennek köszönhetem, annak, hogy Gábor akkor ment a nemzeti Színházba, amikor én végeztem.
Ugyanis Székelynél jelentkezni kellett, ha szerettél volna hozzá szerződni, mert nála a döntésnél nemcsak a színész tehetsége és alkalmassága számított, hanem ennél is jobban az, hogy az illető mennyire akar és tud azonosulni az ő színházeszményével, mennyire akar részese lenni a vele való közös munkának. Bár na gyon
szerettem volna Szolnokra menni és Székellyel dolgozni, végül is nem jelentkeztem
nála. Amikor viszont bizonyossá vált, hogy elmegy Szolnokról, az új igazgató, Schwajda György és a főrendező Csiszár Imre szólt, hogy kellenek ﬁatalok a Gáborral együtt
távozó színészek helyére, s igent mondtam.
Székellyel tehát elkerültük egymást, bár az utolsó évében, még főiskolásként, a
veszélyeztetett terhes Szabados zsuzsi helyett nekem kellett beugranom a Csiszár
rendezte Bugrisokba, mert felvette a tévé, így megtapasztalhattam, hogyan dolgozik a társulat. De később is, amikor már tag lehettem a Szigligeti Színházban, azt
éreztem, hogy a falak is sugározzák azt a szellemet, amit Gábor teremtett meg.
A kollégák játékán, próbamódszerén, komolyságán lehetett lemérni, mit jelentett
Székellyel közösen gondolkodni a színházról, az életről.
három évadot töltöttem Szolnokon. 1979-ben ljubimov megrendezte nálunk Trifonov Csere című darabját, és mivel elégedett volt velem, a következő szezonban,
amikor ő a nemzetiben a Háromgarasosoperát vitte színre, én is felkerültem pestre. ez már a Székely–zsámbéki-éra utolsó éve volt, Gábor engem ott nem rendezett. mégis volt egy jelentős találkozásunk. Az első évben a Brecht-darabon kívül
Bródy Sándor Amedikus című színművében játszottam. A zömmel ﬁatalokból álló
együttes – beleértve Szegváry menyhért rendezőt is – nehezen talált kulcsot a da219
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Udvaros Dorottya (Célimène), Bodnár Erika (Arsinoé). A mizantróp, 1988

rabhoz. Székely megnézte az egyik összpróbát, utána mondott néhány szót az egészről, és távozott. Délután vagy este felhívott, és másfél-két órát beszélgettünk a sánta, nem kívánt házasságba kényszerített Riza szerepéről, arról, hogy milyen lelki sérülései lehetnek, a lány hogyan reagál a darabbeli helyzetekre és így tovább. én
mondtam a magamét, hogy mit miért csinálok, ő meg elemzett. másnapra minden
a helyére került bennem. ebből a beszélgetésből több inspirációt és segítséget kaptam, mint a két hónapos próbaidőszak alatt. A továbbiakban, az előadásokon már
nem szorongtam. hogy ez miként látszott kívülről, s milyen lett maga az előadás,
azt persze nem nekem kell megítélnem.
A Katona József Színházban végre játszhattam Székely rendezéseiben. mindenki,
aki először dolgozik vele, nagyon megszenvedi a közös munkát. nekünk ez az Ahogy
tetszik volt, ami így, utólag is rémálomnak tetszik. Gyökeresen eltérő volt az elképze220
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lésünk Rosalindáról. én rettenetes, aljas, felelőtlen alaknak tartottam, aki szemét
módon bánik a szerencsétlen, naiv, gyanútlan orlandóval, Gábor pedig az éteri és
tiszta szerelem megtestesítőjét látta benne. Téptük és vágtuk egymást. mindketten
végletekig kitartottunk vélt igazunk mellett, késhegyig menő viták és veszekedések
töltötték ki a próbákat, amelyektől leginkább a többiek szenvedtek. Többször könyörögtem, hogy vegye el tőlem a szerepet, ossza át másra, hiszen öt percenként
kaptam meg, hogy mit keresek a pályán, nem tudok egy mondatot tisztességesen,
középhangon elmondani, felszínes vagyok stb. nem tette meg. elbújtam, nem mentem próbára, egy idő után már csak közvetítőkön keresztül kommunikáltunk egymással, de végül csak kipréselte belőlem, amit akart. Soha nem kedveltem meg a szerepet. Igaz, később beláttam, milyen nehéz feladat ezt eljátszani, s mennyivel több
rétege van a ﬁgurának, mint amennyit akkor sikerült felmutatnunk. Gábor nyilván
ezeket a mélyrétegeket szerette volna árnyaltabban kibontani. A harmadik évben,
amikor felújítottuk az előadást, mosolyogva konstatálta, hogy nem egészen azt
játsszuk, amiben eredetileg megegyeztünk – hiszen idő közben rájöttünk a darab
vígjátéki ízeire, s ezt próbáltuk felszínre hozni –, de végül is nem bánta, hagyta.
Amennyire nehéz volt az Ahogytetszik próbaidőszaka, annyira problémátlan, sőt
boldog és kiegyensúlyozott folyamatként emlékszem a Catulluséra. Füst milán drámájában a szereplők mindegyike poklokat jár meg, mégsem okozott akkora traumákat e poklok feltárása, mint az első találkozás. ekkor gondolkodtam el először
azon, hogy milyen elképesztően sokat tud ez a kiegyensúlyozott, boldog és harmonikus családi életet élő, biztos érzelmi háttérrel rendelkező férﬁ az emberi, s különösen a női nyomorúságról, a mindenféle bűnök bugyrairól, a kiszolgáltatottságról,
a megaláztatásokról… leviszi a színészeket is, a nézőket is e bugyrok legsötétebb
mélyeire, de a végén mindig felmutat valami halvány reményt. nála tapasztaltam
meg, hogy mi a katarzis, ami az előadásaiban mindig megjelent, s amit nagyon hiányolok a mai színházból. Székely előadásainál a néző megélhette a magában vagy
a világban jelen levő rosszat és gonoszságot, de megkapta annak esélyét is, hogy
mindezeken felülemelkedhessen. ebben a próbaidőszakban máté Gábor volt az új
ember, ő szenvedte meg a Székely-módszerrel való ismerkedés poklait. Imádtuk játszani a darabot. Csomós marival egy öltözőnk volt, s minden este a darabból vett
mondatokkal búcsúztunk egymástól. Az utolsó előadás után mindenki sírt, nem
akartuk elhinni, hogy levették a műsorról.
A harmadik közös munkánk a Mizantróp volt, amit gyönyörű előadásnak tartok.
Féltem tőle, mert idegenkedtem molière-től. Csehovba az ember azonnal beleszeret. Shakespeare nehezebb dió, nem könnyű megfejteni, de nála is lehet fogást találni. molière más – gondoltam. A Mizantróp próbái alatt előítéleteimet revideálnom kellett. Gábor megmutatta, milyen élő, bonyolult, fájdalmasan komikus a francia
költő világa, és az első látásra típusszerepek milyen gazdagon ábrázolhatók, mi minden van bennük, amit ugyanúgy meg kell fejteni, mint Csehov vagy Shakespearealakjait. Ugyanakkor nagyon távol állt tőlem Céliméne, aki egész környezetét csics221
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káztatja, minden férﬁ felett uralkodni akar, a nőket lenézi. ezzel a szereppel is sokat kínlódtunk, de ez boldog kínlódás volt, mert nem elsősorban az ellenkezésből
fakadtak a nehézségek, hanem a szüntelen keresésből, az egyre mélyebbre ásás közös szándékából. Fantasztikus volt a szereposztás, Cserhalmi Gyuritól Bodnár erikáig, máté Gábortól Balkay Gézáig mindenki tökéletesen passzolt a szerepéhez. ma
is emlékszem horváth Józsi bácsi monológjára, vagy arra, hogyan csodálkoztam rá
a pályáját akkor kezdő Bertalan ágnesre. ekkorra már a bőrömbe, az idegeimbe, a
sejtjeimbe ivódott az, hogy a színész feladata az adott szerep titkainak minél mélyebb megismerése, kibontása és felszínre hozása. A titkok keresése és megtalálása. A szimpla feladatmegoldás helyett – amivel színházaink ma általában megelégszenek – a bonyolult, összetett és árnyalt megoldások megtalálása. Kollégák ma is
el szoktak csodálkozni, hogy milyen jól rögzítek instrukciókat egyik próbáról a másikra, de ők nem tudják, hogy ez nem rögzítés kérdése, hanem a Székely-próbák hatása. nekünk annak idején nem kellett szövegösszemondó meg lejáró próbákat tartani akkor sem, ha viszonylag hosszabb ideje nem játszottuk a Székely-előadásokat,
mert a jeleneteket oly sokszor ismételtük így-úgy, különböző variációkat keresve,
hogy kitörölhetetlenül belénk rögzültek.
miután Gábor elment a Katonából, még egyszer összehozott bennünket a véletlen: a petőﬁ Irodalmi múzeumban Balkayval Hamlet-részleteket adtunk elő valamilyen televíziós műsorhoz, s a próbákat ő vezette. élő adás volt, s amikor lement
a műsor, idegesen-izgatottan telefonált: „hogy ment”? Ő nem nézte. Túlságosan
megszenvedte volna. mint ahogy minden rendezését megszenvedte. nemcsak én
lettem beteg az Ahogytetsziknél, ő is gyomorfekélyt kapott. nem egy mindent tudó,
fölényes ember ült a nézőtéren és osztotta ki a színészeit, hanem egy velük együtt
gyötrődő, a kutatás kínjait hozzájuk hasonlóan átélő társ.
Azt, hogy Székely miért hagyta ott a Katona József Színházat, titok fedi. Amikor
„egymást választók” társaságaként megszületett a színház, euforikus hangulatban
voltunk, és ez több évig kitartott. Az első meghökkenés akkor következett be, amikor molnár piroska és helyey lászló visszaszerződött Kaposvárra. Az már komolyabbnak tűnt, amikor a Stílusgyakorlatok három ﬁatal színésze állt fel, s közülük
csak Bán Jani maradt a társulatnál. De más repedést mi nem észleltünk, ezért is volt
oly sokkoló Gábor távozása. Az természetes volt, hogy amikor az új Színház alakult,
odaszerződöm. Aztán úgy alakult, hogy egyszer sem játszottam Székelynél. A negyedik évben Gábor az Amphitryont akarta bemutatni Cserhalmi Gyurival és velem,
s ez biztosan nagyon jó lett volna. De akkor alakult a Bárka Színház, és úgy éreztem, nekem ott a helyem, így elszerződtem, a tervezett premierből nem lett semmi.
Ami azután történt, máig feldolgozhatatlan. micsoda vesztesége a magyar színháznak, hogy Székely két évtizede itthon nem rendez! Talán abban, ami Katonánál
és az új Színháznál történt, közrejátszott az, hogy Gábor képtelen a kompromisszumokra. Ő nem hajlik. hasad.

222

IV.
SZÍNHÁZAK

1. 1968–1978
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UTAZÁSOK ÖRKÉNY ISTVÁNNAL
RADnÓTI zSUzSA: Egyközösszemélyesemléketszeretnékfölidézni,az1969.május
2-án,aTóték bemutatójautániautóútontörténteket.Kérdezem:mivalóbanabemutatónvoltunkottIstvánnal?
SzéKely GáBoR: nem a bemutatón, hanem a harmadik-negyedik előadáson, egy
vasárnap.
Azelőadásutánfelajánlottuk,hogyhazaviszünk.Kivezetett?ÉnvagyIstván?
hol te, hol István. vadonatúj kocsitok volt, Renault 16-os. Tíz kilométerenként átvettétek egymástól a kormányt. Különös és emlékezetes éjszaka volt, mert baleset
miatt lezárták a 4-es utat, ezért eltereltek bennünket, és eltévedtünk. Körülbelül 30
kilométert mehettünk valahol a kukoricások között, míg végül a Jászberényi úton
értünk vissza Budapestre.
Ráadásuldefektetkaptunk.
Azt hiszem, jobb hátsó defektet. Bár akkor még nem nagyon autóztam, vállalkoztam arra, hogy kicserélem a kereket. valahogy sikerült is a csere, de a sötétben nem
találtuk a negyedik csavart a kerékre, és ettől zavarba jöttünk mindannyian. Később
kiderült, hogy a Renault-nál csak három csavarral kell rögzíteni a kerekeket.
AzonazeseménydúséjszakánIstvánnakvoltegyfontosmondata,aminekcsaka
későbbiekbenlettsúlya:„Haleszegyújdarabom,akkornekedadomoda.”Ugyanis
elvoltragadtatvaaTóték-előadásodtól.Éseztővalóbanőszinténmondta,deakkor
ennekmégnemvoltsokrealitása.
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1970-benviszont,tehátnemegészenegyévvelkésőbb,atörténetfolytatódott,mert
GyurkóLászlómegkaptaa25.Színházalapításijogát,éselsőterveinekegyikevolta
macskajáték címűkisregényszínpadiváltozatánakbemutatása.
Istvánelőszörtiltakozott,hogyszerinteeztisztaepika,ebbőlnemlehetszínház.
Gyurkóvitattaezt,ésnéhánynapmúlvamegjelent–Istvánfogalmazásaszerint–
egy„oratorikusjellegű”vázlattal,vagyisszereplőkreosztottaszétaszöveget,ésígy
valóbanúgynézettki,mintvalamifurcsadarabkezdemény.Végülazonbanlemondtakadarabtervről,merta25.Színháztársulatacsupaﬁatalbólálltössze.Ésakkor
eszünkbejutottazútontettígéret,mertmárIstvánnakisszimpatikuslettazátírás
ötlete,ésfelhívtunktéged.ElküldtüknekedaztaGyurkó-féle„kezdeményt”?
nem. én Istvántól egy sajátos variációt, első változatot kaptam, amelyben már kidolgozott jelenetek is voltak. Szóval, kezdett már erőteljesen színházban gondolkodni, és úgy látszott, újra kedvet kapott a drámaíráshoz.
De előtte még annyit, hogy a főiskolás időkben makk Károly tanár úr a ﬁlmrendezés óráink idején gyakran fölvitt minket a hármashatár hegyre vagy a János-hegyi kilátóhoz. Sörözgetés közben beszélgettünk, de főleg ő kvaterkázott. egy alkalommal elhozta azt a frissen megjelent kis kötetet, amit az ő intencióira olvastam
el. lenyűgözött. Szerintem pista életművében ez a két kisregény, a Tóték és a Macskajáték az igazi csúcs.
Tehátkaptatokegyelsőváltozatot,aminaztánSzolnokonelkezdtetekdolgozni.
Mondjukkidramaturgmunkatársadnevét:GéherIstván,költő,műfordító,esszéistaéslegendásegyetemitanár,akinekemszeretettéscsodáltévfolyamtársamvolta
bölcsészkaron.Detudod-e,hogyaszínlaponnincsrajtaaneve.Tehátakkorezmég
nemvoltdivat,vagyaszínházaknemmindigﬁgyeltekerre?
Talán a dramaturg rangja akkor még nem volt elég egyértelmű.
Ésnemvoltelégfontos,hogyaszínlaponisottlegyen.Kezembenvanegyikleveled
kézirata,amelyetbeszerkesztettemaháromkötetesdrámakiadásbais,éstemostcsodálkozvanézed,hogymindenfajtatiszteletkörnélkülírtad,írtátokleaproblémáitokat.
Igen, szinte szemtelenül.
Azvoltaszerencsétek,hogyénközvetítőkéntszerepeltem,tehátnekemnyugodtan
írhattatokbármit,amivelnemvoltatokmegelégedve,éséntovábbítottammindent
Istvánnak.
Igen, mert nagy bizalommal voltunk irántad, pistától pedig féltünk, ez lehetett
az oka. most ezt olvasom, például: „A jelenet jó, csak a lezárást kellene kicsit átjavítani.” hát, ilyeneket írni, ez tőlem akkor még igazán nem volt megengedhető.
Nagyonkomolyandolgoztatok,nemvoltidőarra,hogyállandóanbocsánatotkérjetekegymástól.A munkátoklényegeazvolt,hogyezakétszemélyrekoncentrált,le226
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velekbenelmesélttörténetrészbentöbbszemélyestörténettétáguljon,részbenpedig
legyentöbbolyankonﬂiktusos,feszültésfordulatosjelenet,amitnecsakmúltidejű
eseményként,levélformábanelmesélvehalljunk,hanemlássukisjelenidőben.Tehát
tulajdonképpensegítettetekanézőnek,hogyazalapcselekményt,afordulatosalaptörténetetjobbankövethesse.
Igen, akkor ez számomra nagyon fontos volt.
Éslehetséges,hogyhaaműneknincsezahagyományosabbdramaturgiája,eza
szerkezete,akkoradarabsemtudottvolnailyennagykarriertbefutni–hiszen1971benvagyunk.
nem a dicséretben van igazad, hanem a kor igényében, abban, hogy mi tudott akkoriban megszólalni. például makk Karcsi Macskajáték-ﬁlmje, ami képileg lenyűgöző, nem volt igazi siker, mert a dramaturgiája még szokatlannak számított. Az ő
ﬁlmje megelőlegezte korát. Azóta ez az epikus drámaszemlélet és dramaturgia utat
tört és elfogadott lett. Ahogy ez jól látszik az örkény Színház nemrégiben bemutatott előadásában is, amelyben sokkal erősebben támaszkodnak az epikai változatra.
Visszatérveatijavaslattevődramaturgiaimunkátokra–amifőlegazelsőrészre
vonatkozott–,ennekazvoltalényege,hogytöbbolyankisebbjelenetettaláltatokki,
amelyafőtörténetvonalatvittetovább.Aztmégnemolvastadakezedbentartottlevélben,hogy„azelsőrészvégétmegkelloldani”.
Tevázoltadfel,hogyCsermlényioperaénekeskoncertje–amelyatörténetegyikfordulópontja–,drámailagésszínpadilagnemönmagában,hanemcsakalelkiállapotok
előzményekéntéskövetkezményekéntérdekes.Ebbőlkiindulvaszületettmegakoncert
előttihármas,lázaskészülődéséstelefonálgatás,settőlalendületesjelenettőlletthatásosabbéserősebbazeredetiírásbefejezőrészeis,Giza,atávolinővérlevelével.
ennek az a különlegessége és egyedisége, hogy ki hogyan beszél a koncertről,
hogy ez kit hogyan villanyoz fel, és kiben milyen erotikus vágyak ébrednek. ez sokkal fontosabb, mint hogy milyen volt maga a koncert, vagy hogy van-e hangja viktornak, vagy már nincs. viktort szeretik, és most már paula, a barátnő is szereti viktort, most már szerinte is van hangja viktornak, és ez csodálatos.
Ugyanakkor meg természetesen mindenki magáról beszél: viktor is, paula is és
orbánné is. és aztán István eredeti szövegében orbánné telefonja viktorral és paulával, ahogy euforikus lelkiállapota átfordul a legmélyebb kétségbeesésbe, így sokkal nagyobb súlyt kapott, és a színdarab egyik legérzékenyebben megszólaló része
lett, amit lezár az utána következő melankolikus Giza-levél. ez egészen gyönyörű.
Úgyemlékszem,tikértétekaztis,hogyazeredetiszövegbentalálható„árulkodó”
levélből(amelybenOrbánnélányaírMünchenbeazominózusborfoltosestélyiruháról)islegyenélőjelenetanyaéslányaközött.Ígyamásodikrészezzeladinamikus,
felspannoltjelenettelindulel.A másodikrészbenmárjóvalkevesebbilyenbeírásvolt.
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Tehátelkészültegyizgalmasszövegkönyv,ésakkorelkezdődtekapróbák,éselkezdődöttennekanemmindennapitörténetnekakövetkezőszerencsésfejezete:kiváló
szereposztásttudtálprodukálni,amiben–szerintem–,háromkiemelkedőalakítás
született.AzegyikazOrbánnétjátszóHegedűsÁgnesé,amásikEgérkeszerepében
BodnárErikáéésaharmadikKaszabAnnáé,akiazoperaénekesViktorszázhúszéves
mamáját,ahajdanioperaénekesnőtjátszotta.Hogyantaláltadmeg?
Annuska Szolnokon élt, és nagyon ritkán játszott, nyolcvan év körül lehetett.
olyan különleges jelenség volt, hogy őt kitalálni nem lehetett, csak megtalálni. Annuska annyira hordozta egy másik kor patetikus színészetét és annak fenségét, hogy
ő maga volt Cs. Bruckner Adelaida és egyúttal az operaház örökös tagja!
MégSulyokMáriaiseltörpültóriástermetemellett.
el bizony.
GalsaiPongrác,akiválóíró,újságíró,kritikusírtaróla:„KaszabAnna,ezaJászai
Maristílusában,GombaszögiFridabeszédhibájávaljátszókorosszínésznő,döbbenetesrózsaszínpongyolájával,szinteöntudatlanalkatrészeÖrkényIstvánvilágának;
magaisegykészelőadás.”1
Igen, ez így igaz. én nagyon szerettem még a Gizát alakító Koós olgát is, szerettem az okosságát, az érzékenységét.
Egymásikkedveskritikus,DemeterImremegaztmondtanekünkrajongva,miközbenmegöleltbennünket:„Ittazújvilágsiker!”Mosolyogtunkrajta…Ésigazalett.
Mégkétdologrólbeszéljnekem.Azegyikazelőadássajátosdramaturgiája.Olyan
térbenjátszottatok,amely,mintegyﬁlm,áttűnésekettudottprodukálni.A főszereplőegyetmozdult,ésmáregymásikszínhelyenvolt.EztFehérMiklóssal,azelőadás
díszlettervezőjéveltaláltátokki.Ezakkoriban,avalósághűigényűmagyarszínpadokonszokatlanvolt.A másikpedig,hogyaszereplőkanézőtérrelszembebeszélnek,
tehátnekünkmondanakmindent.Akkoris,amikoralevélszövegeketmondják,nem
imitálvalevélírást,vagyamikortelefonálnakegymásnak,atelefonálásimitálásanélkül.Ezanézőkkelvalókülönöskapcsolatazidő-éstérkezelésnagyonbonyolultés
mégisegyszerűmegoldásalett.
mindez abból következik, hogy olyan erős a szöveg, annyira lehet rá támaszkodni, hogy nem igényel sem sok színváltozást, sem különleges és konkrét színpadi „rásegítéseket”. Színészt igényel.
De hadd meséljek egy nagyon emlékezeteset: a bemutató előtt két nappal lejöttetek egy nyilvános főpróbára, amelyre Kaszab Annuska házvezetőnője elhozta az
unokáját. Az első rész vége felé a kisﬁú elkezdett hangosan kérdezgetni, és beszélt,

1

Galsai pongrác: macskajáték. ÉletésIrodalom, 1971. április 23.
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beszélt: „miért sír a néni? mi baja a néninek?” Az idős jegyszedő nénik szintén fennhangon kezdték csitítani a gyereket. Közben ment a Giza és orbánné közötti utolsó jelenet. A színésznők már alig bírták, és majdnem elbőgték magukat. miután végre befejeződött az első rész, a gyereket elvitték, és akkor pista kifakadt – a mondataira
pontosan emlékszem –: „hogy létezik, hogy egy ilyen angyalarcú gyerek tönkretegye az életemet? ez hogy létezik?” pistának abban a pillanatban a gyerek az ellenségévé vált. ez a mondat gyönyörű volt, és nekem nagyon fontos.
Jó,hogyelmondtad,az„eseményre”igen,deIstvánmondatáranememlékeztem.
Szeretném,haarrólisbeszélnél,hogyhogyantaláltátokmegelsőreolyanpontosan
ajátéknakaztazérzékenyegyensúlyát,amimárakkorevidensnektűnt(ésmamár
mindenjóelőadásbanaz),sami,hamegbillen,adarabbólmelodrámalesz,hameg
vidámabbraveszik,annakellenállaszöveg.
Amiről kérdezel, azok hatások. Azzal, hogy hat-e valami és hogyan, a munka során általában nem foglalkozom. Az a valami, amit keresek, az befelé, mondhatnám,
visszafelé halad. A jelentésről van szó. A dolgok nagyon erős, mély, mondhatjuk,
megszenvedett érzetét keresem, amely néha már túlzásokig jut el, és ami kívülről
nézve humorosnak is tűnhet. ha a szöveg erre lehetőséget ad, akkor ezt a kettősséget keresem a szöveg mélyén és a színész megnyilvánulásában.
és mi a Macskajátéknál tudtuk: ez a darab arról szól, hogy elveszett egy csata, és
ennek következménye e csatavesztés tudomásul vétele, amit próbálunk megérteni,
majd többször elfelejteni, hogy az egyszer be fog következni. Tehát tudtuk, hogy ez
a darab jelentése. Tudtuk, hogy ez csodálatos küzdelem és olyan veszteség, ami után
már későn talál egymásra a két testvér.
Hahozzáveszemakésőbbszületettelőadásaidat–példáulFüstMilántólaBoldogtalanokatvagyaCatullust–,amelyekrőlmostfrissenolvastamnéhányakkorírt,
elemzőkritikát(KoltaiTamás,NánayIstván,GyörgyPéter,MolnárGálPéter),ezért
azemlékeimbőlsokmindentjobbantudokmegfogalmazniésfelidézni,ésezekaz
elemzésekhasonlítanakazelőbbimondataidhoz.Ahhozpéldául,hogyhogyantudsz
adramatikushelyzeteklegmélyéig,agyökeréigleásni,ésezáltalmegmutatniazokat
alelkiállapotokat,amelyekakaraktereklényegéttükrözik.
Mondokegypéldát:akilencvenesévekelejénegystuttgartiszínházbanmegrendeztedaTótékat(amirőlszerencsérevanfelvétel,tehátvisszalehetnézni),ésasok
emlékezetespillanataközöttvanegyolyan,amirőlazelőbbbeszéltem:egyszituáció
kibontásánakbonyolultrendezőibravúrja.Azőrnagyotmegérkezéseutánazonnal
feszülttétesziacsaládlátszólagossemmittevése,ésmindenáronvalamiféletevékenységetakargenerálni,deacsaládsemmibensemtudapartnerelenni.Javasoljaa
sakkozást,adominózást,deTótegyiketsemismeri.Végülfelajánlja,hogykártyázzanak.Szövegszerintennyiadialógus:
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ŐRnAGy: nem baj. Akkor lórumozni fogunk.
TÓT:
De én a kártyákat se ismerem.
Ebbeakétrövidmondatnyirésbeteegykülönlegesjelenetetkreáltál,mégpedig
azt,hogyezaszerencsétlenTótnemmernemetmondani,ésezértkezdiösszevissza
szétteregetnialapokatazasztalon.
ez egy villanásnyi történet volt, némajáték, tele feszültséggel, mint egy egyperces novella. előbb a másik csodálkozik, ez a játék így furcsa, így is lehet? De belemegy a játékba, és elkezdenek kártyázni.
ÉsTótegyreűzöttebbenpróbáljautánozniazőrnagyot,hiszenegyáltalánnem
ismeriakártyaszabályokat.Aztánrobbanazőrnagy,akirájönerreakétségbeesésbőlfakadtcsalásra.
Csak azt folytattam, ami a kisregényben az árnyék átugrása. hogy van olyan
helyzet, amelyből nincs kiút, hogy néha bele kell menni a másik által követelt játékba.
Éseztmélyítettedkonkrétszínpadihelyzetté,egészenazabszurditásigfokozva.
Igen, megpróbáltam továbbgondolni a szöveget.
Akésőbbinagyelőadásaidbanmégjobbanfelismerhetőegymásikerőséssajátos
rendezőijellegzetességed,az,hogyszuggesztíverőveltudodábrázolniazember
megalázottságát,szégyenérzetét,aszégyennekolyanmélységét,amitalánalegrejtettebbenlapulaszemélyiségben,ésroppanterőkellahhoz,hogyazemberszembenézzensajátmegalázottságával.EzekapillanatokjelennekmegaCatullusban,a
Coriolanusban,aTótékban,aBoldogtalanokban.
Szerencsés a szakmai életem, mert szinte mindig én választottam darabot, tehát
mindig olyan irodalommal, olyan művekkel, olyan témákkal dolgozhattam, amelyeket fontosnak tartottam. voltak olyan művek, amelyeket hosszú ideig hordtam magamban. eléggé egytémájú ez a válogatásom. ez az egész pedig valószínűleg abból
a sorsból következik, amit kaptunk: a háború, hogy apa nélkül nőttünk fel, és apámat anyám hosszú ideig várta, nem tudva, hogy él-e vagy nem…
Hadifogolyvolt?
nem. miután mauthausenben fölnyitottak egy tömegsírt, megjelentek az újságban a megtalált dögcédulákon lévő nevek, adatok. Szegény anyám még évekig nem
akarta tudomásul venni a valóságot. Tehát a sors! és az ebből következő szemlélet.
Az eszmélés elég gyorsan, ﬁatalon bekövetkezett nálam. Az életről, a halálról, meg
sok minden másról.
De legalább annyira fontos a szerencse! Az életemben igazán meghatározó a szerencse volt. Remek emberekkel, például pistával, a veletek való találkozás is óriási
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szerencse volt, meg majorral, nádasdyval, és az egyívású kortársaimmal, a színész
barátaimmal, majd a tanítványok!
munkáim tónusa inkább a sötét felé megy, mint a világos felé. Akkor ez a magyar
palettán hiányzó szín volt. hiányzott, mert az akkori szakma a közönséggel való
kapcsolatot valószínűleg úgy ítélte meg, hogy a cél a siker. pedig olyan nincs, hogy
SIKeR! Sokféle színház lehet, de a mindig sikeres!?
visszatekintve talán annyit elmondhatunk, hogy előadásaimban jók voltak, vagy
nagyon jók voltak a színészek. megkínlódni egy szerepért, és a dimenzióit megkeresni, ezzel talán kevésbé találkoztak. és hiába voltak ezek a próbák esetenként akár
fájdalmasak, meg nehezek, mégiscsak az az igazi színész, aki a rendezővel egyenrangú alkotó, és büszke arra az útra, amit végigjárt.
Cserhalmirólbeszélsz?
nemcsak róla. piróth Gyusziról, Csomós mariról, Sinkó laciról, Benedek mikiről és
a többiekről. Dorkával, Udvarossal volt egy közös vereségünk az Ahogytetszikben –
és persze utána harag. és aztán a Catullusban egyszer csak mindenben értettük egymást. neki is fontos volt, hogy kimondjon magáról valamit, az életéről, amit eddig inkább elhallgatott. élvezte, hogy más regisztereket használhat, mint amiket addig kértek tőle. A kínlódások dacára az igazi barátságok ezekből a munkákból következtek!
Többenírták,hogyaCatullusbanmilyenszuggesztívazafelfokozottidegállapot,
amelybenaszereplőkﬁzikailagésszellemilegvégigélikazelőadást,ésezmilyenfárasztólehet.
ez így van; de utána milyen gyönyörűséget ad a színésznek, mert az átlényegülésnek különös alkalma ez!
A Catullus fogadtatásában két kritikára emlékszem szívesen. nem azért, mert dicsértek, hanem mert bizonyos ellentmondásról beszéltek, illetve szakmailag rendkívül pontosan elemezték a darabot és az előadást. Az egyik Koltai Tamásé, a másik pedig mészáros Tamásé, aki döbbenetesen pontosan, tehát még a tudatalattiba
is kicsit belelátva írja le, hogy mit látott! Koltai pedig páratlan, mennyire jól olvasott darabot, és mennyire pontosan elemzett.
Nos,térjünkvisszaamacskajátékhoz,amelyaszolnokióriásisikerutánszintepillanatokalattfölkerültPestre.UgyanisVárkonyiZoltánmegnézteSzolnokonaz
előadást,ésotthelybenmeghívotttégedrendezni,ésmeghívtaadíszlettervezőt,a
jelmeztervezőt,aszínészekegyrészét,hogyaPestiSzínházbanlegyenabudapesti
premier.Ésottmégnagyobbvoltasiker,mégpompázatosabbaszereposztás!Szóvalazegészvalamicsodálatos,sajátosésritkamagyartörténet.
A szerencse! Az, hogy az előző nagy generációból együtt volt a színpadon Bulla
elma, Sulyok mária, Greguss zoltán, Simor erzsi, és hogy e sorba a sors furcsa játéka miatt odakerülhetett Bodnár erika és Kaszab Anna is. Döbbenetes volt az egész!
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A Macskajáték 300. elôadásán:
Sulyok Mária és Székely Gábor a színésznô öltözôjében

A két előadás között mégis jelentős különbség volt. A minőséget én nem tudom
megítélni, s természetesen elfogult is vagyok. De egy különbség feltétlenül volt: a
szolnoki előadás bátrabban beszélt a halálról, hiszen a színészek ﬁatalabbak voltak.
viszonylag ﬁatalok. Tehát hetykébben próbáltak. Azt nem tudhattuk, hogy hegedűs ági nemsokára meghal.
Sulyokalakításában,talánakoránálfogva,többvoltalíra,amélység.Ágnesmeg
nyersvolt,ennekmindenerényévelegyütt.
Sulyok gazdag regiszterben játszott, igazi nagy színésznő volt.
IstvánnakazÁgnesrőlírtgyönyörűnekrológjából–ami(mostjöttemrá)nincs
benneaháromkötetesdrámaválogatásjegyzetanyagában,deszerencsére,ahosszú
időutánmost,azéletműsorozatbanújramegjelenőkötetbenpótolnitudomezta
hiányosságot–egyrészletetolvasnékfel:„Pedigezaszerepnemisvoltatestéreszabva,mertjóvalﬁatalabbvoltennélasírszélénüzekedőöregasszonynál,akiminden232
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Bulla Elma (Giza), Sulyok Mária (Orbánné)
Macskajáték, Pesti Színház, 1971

Hegedûs Ágnes (Orbánné)
Szolnok, 1971

kivelszájaskodik,civakodik,perlekedikugyan,deigazivégsőellenfelemégiscsaka
halál.A korkülönbségazonbannemvoltészrevehető,ésnemazért,mertﬁatalonis
meglehethalni,hanemmertHegedűsÁgnesegypercresemadtamegmagátszabadprédáulellenfelének.A párviadalleglovagiasabb,delegkeményebbfegyverétválasztotta:akardot.”
De szép! és milyen igaz!
Azelőbbbeszéltünkarról,hogyaszolnokimacskajátékbanmennyivelﬁatalabb
voltaszereposztás.UgyanaztörténtnéhányévvelkésőbbaKulcskeresőkkelis.Sőt,
ezakorosztályjátszottaTóték rendezésedbenis.Évtizednyikülönbség,hanemtöbb
voltköztetekésadarabokbanmegírtéletkorok,témákésproblémákközött.Hogy
tudtátokeztáthidalni?
pista nagyon remek szerepeket írt. olyan dimenziókba írja meg a történetet és a
karakterek egy részét, amelyek a görög drámák dimenziói. például Tótné, ez a kis
emberke – női hátrányokkal, alázattal egy nagy emberrel, egy igazi tűzoltóval szem233
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ben – eljut odáig, hogy feljelenti az urát. pista ilyen iszonyú nagy íveket húz. úgy
mondják, hogy jó szerepeket írni nagy dolog, de ezek nem csak jó szerepek, ezek
sorsok, különleges sorsok, egyedi sorsok,
Lassaneljutunktörténetünkcsúcspontjához:amacskajátéknak–mindaszolnoki,mindapestielőadásritkanagysikerétkövetően–elindultakülföldipályafutása
is.LakosAnnakérdezetttégedegyinterjúban,hogymitjelentkülföldönrendeznimagyardarabot?Ésakkormeséltedel,hogyPrágábanmicsodacsapdahelyzetbekerültélegyrosszfordításmiatt.
mindennek a mélyén egy furcsa politikai szituáció húzódott.
1974-benvagyunk,ésPrágában.
1974-ben, igen. még közeliek az 1968-ban kirótt letiltások, vagy épp akkor kezdenek fölszabadulni, például Dana medřickáé, aki orbánnét játssza. neki ez az el-

Székely Gábor a szegedi Macskajáték próbáján
Paál István társrendezôvel és Déry Máriával (Egérke), 1972
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ső engedélyezett szerepe a nemzeti Színház kamarájában, a Tyl Színházban. ebben
az épületben volt mozart DonGiovannijának az ősbemutatója, a szerző vezényletével. Gyönyörű színház.
Tehát hat évvel 1968 után egy ﬁatal dramaturg, Jiři lexa megkeresett. A Macskajátékot valószínűleg pesten látta. A hír szerint a kor egyik kultúrkádere volt, de a
darabot nagyon jónak tartotta, ami ráadásul politikailag látszólag ártalmatlannak
tűnt, legalább is az aktuálpolitika szintjén. A korábbi, magyarul remekül tudó fordítók nagy része szilenciumra volt ítélve, így kerülhetett az élvonalba a fordítást
jegyző Frantisek Stir és Ida DeFries-páros, akik katasztrofális szöveget hoztak össze.
ŐkisláttákazelőadástPesten,ésmentségükrelegyenmondva,hogy–úgytudom
–Prágábanamárlefordítottdarabbalkezdtekházalni.
látod, ezt nem tudtam, de Stir szerintem konyhanyelven beszélt csehül is, magyarul is, élettársa pedig csak egy kulturált polgárasszony volt.

Székely Gábor a prágai Macskajáték próbáján,
középen: Dana Medricka (Orbánné), 1974
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már a próbák elején kiderült, hogy a darab ebben a fordításban nem eljátszható,
mert slampos, a fordítók néha szándékosan megváltoztatták a mondatokat, és az
átültetés sok helyen nem követte az eredeti szöveget.
Kezdettől látszott, hogy a főszereplő, Dana medřicka nagyszerű színésznő, mégsem értettük meg egymást. Kerestük az okát. Aztán rá kellett jönnünk, hogy más
van a cseh példányban, mint a magyarban. és akkor a díszlettervező tolmácsﬁú segítségével soronként kezdtük összehasonlítani a két példányt. Körülbelül hét-nyolc
nap alatt átírtuk az egészet.
Reggeltőlestig,mondatrólmondatra?
Igen. A fordító igazából Dana medřicka volt.
Ésatöbbiszínész?
néha ők is besegítettek. De igazából Dana volt, akivel végigmentünk az egészen,
és javítottuk. persze, Frantisek Stir nem volt ott.
Determészetesenazőneveszerepeltaplakáton.
Igen. Jól keresett, nagyon jó százalékokat állapítottak meg neki.
Ezazelőadásisóriásisikerlett,mindenestiünnepléssel.Ésazótaamacskajáték
csaknemklasszikusnemzetidrámánakszámítacsehirodalomban.Számtalanszor
játszottákésjátsszákmais,ésazelőadásrólkészülttévéfelvételtisnéhamégsugározzák.
A premieren annál a mondatnál, amikor orbánné azt mondja: „Azt hitte, az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rozzant fúrószékét hazavigyék a Kremlbe!”, megállt az előadás. egészen hihetetlen volt a kor és a darab találkozása. és az
elfojtások, amelyek muszáj, hogy egyszer kitörjenek. ez gyönyörű volt. Később ismét pistának köszönhetően éreztem meg ezt a találkozást, amikor ott voltam a Pistiavérzivatarban premierjén, amely néhány évig be volt tiltva…
Tízévig!
ez a tíz év ugyan kicsit tompította a mondatok élét, mégis, amikor ott, a pesti
Színházban több száz ember előtt hangzottak el, akkor ez valahogy legalizálja, aláhúzza, felhangosítja a dolgokat, a dolog igazságát, és azt, hogy kimondtuk, az valami döbbenetes. Tehát a színháznak tényleg van felszabadító, megtisztító ereje.
Minthakisebbmértékben,devalamiehhezhasonlótörténnemostanábanaKulcskeresőkkel,hiszenadarabnakkezdetbenkorlátozottabbjelentésevolt,mintmanapság.A korábbielőadásokegygyakorimagyarkaraktertésegyolyancsoportönhipnózisátmutattákfel,amelybenegyidőutánavereség,afrusztrációérzeteátformálódik
győzelemmé,ahogyFórispilótaszerencsétlenleszállásábólisdicsőségesföldreérés
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leszamagaéskörnyezetejóvoltából.A mostanielőadásokviszontfölfedeztékaszövegbenésaszituációbanazáltalánosabb,azaktuálistársadalmi-politikaijelentéstis.
Igazad van, ma szól a tehetetlenségről, amelyben létezünk, amit valahogy úgy
próbálunk optimizmussá átformálni, hogy örüljünk annak, hogy nem rosszabbak,
nem rosszabbodnak a dolgok. ez majd egyszer robban.
pista darabjai a világ deformáltságáról szólnak, tehát látszólag a nagy idill, a béke szigete jelenik meg, és közben ott az őrület. lehet, hogy a Kulcskeresők most a
kor egyik jellegzetes darabja. Bizony-bizony, itt állunk a tehetetlenségünkkel, és
nem tudjuk, mit kéne tenni. és elfogadjuk a helyzetet, vagy kínlódunk benne, de
lépni nem tudunk.
Nemvéletlen,hogyaKulcskeresőkrőlkezdtünkbeszélni,hiszenamacskajáték után
négyévvel,1975-ben,ismétÖrkény-ősbemutatódvoltSzolnokon.Elégnehezenszületettmegavégsőváltozatszövege.Pontosabban:adarabbelitörténetnehezenés
eléggébonyolultanindult.Ígyismétsűrűlevélváltásindultköztetek,aminekköszönhetőensokmindentsikerülthelyretenni.
volt, amit sikerült, volt, amit nem. Őrzöm pista egy olyan levelét is, amelyben elegáns visszafogottsággal, de nagy belső indulattal közli, hogy ha úgy gondolom, bontsuk fel a szerződését. és tudod, mit csináltam akkor? én mélyen szerettem pistát,
mert a hozzá fűződő viszonyom furcsa, személyes kapcsolattá vált. De amikor ezt
a levelet megkaptam, feldúltságomban pistának egyik, az ötvenes években írt regényét kezdtem bosszúból olvasni. Aztán elszégyelltem magam, és elővettem a Tengertáncot, amelyben, szerintem, van négy-öt olyan írás, amely a magyar irodalom
csúcsai közé tartozik. ezután kiröhögtem magam, hogy milyen kicsinyes és ostoba
vagyok.
Deaztánrendbejöttminden.
hát persze. A lényeg a szakmája, az írás iránti alázata volt, hogy nem is harmadszorra, hanem ötödszörre újra-és újra átírt valamit, amiről érezte, éreztük, hogy
jobb, mint volt, de mégse az igazi. Szóval, ez a maximalizmus.
Igen,ígyvan,mertaztánaNemzetiSzínházbantartottpestibemutatóraújranekilátottajavításnak,főlegadarabindulását,azexpozíciótmódosította.Deilyenvolt
prózaírásközbenis.Azértvolttelefélbehagyottírásokkalazabizonyosteraszszekrény,amirőltöbbször,nyilvánosanisbeszélt.
Emlékszel,amikorafőpróbanapjánazegyikszínészed–akiFóriskatasztrofális
landolásautánelmondtavolnaazegyikutas,amagyarszármazásúNobel-díjastudósmagnórarögzítettszövegét–megbetegedett.Egypasszustidéznékbelőle:„Mikorjönnekrá,mimirevaló?Egykalapács:szögetafalbaverni,azakocsonyásanyag
afejünkben:gondolatokattermelni,éshajönavonat,akkoraláfeküdniésfelülnirá,
azkettő!”.Ésatudósazonnaljegyetveszavisszaútra,haza,Kanadába.Istvánvál237
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lalta,hogyőmondjafeleztamagnórólhangzószöveget.Ezmegvannekem,ésmindenújelőadásbanezamagnósszövegrészletazőhangjánszólalmeg.
és nagyszerűen!
Lezárvakettőtöknagy,szolnokitörténetét,azzalfejeznémbebeszélgetésünket,
hogy–véleményemszerint–azottanirendezéseidbenmárakkormindenolyanfontosmotívumbennevolt,amelymotívumokaztánaKatonaJózsefszínházinagykorszakodbanteljesedtekki;akülönlegesmetamorfózissal,a„hűtlenhűséggel”újraértelmezettdrámaszövegekoriginálisviláglátása,életérzéseéskorszerűjelentése.
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SZOL NO KI ÉVEK

„A magyar színháztörténet legﬁatalabb igazgatója” – így mutatták be a helyi és országos lapok Székely Gábort, amikor az 1972/73-as szezonban kinevezték a szolnoki Szigli geti Színház élére. Kétségtelen, hogy kevés ember került 28 évesen
színházigazgatói székbe, de esetében ennél fontosabb volt, hogy megbízatásával a
pár éve Szolnokon elkezdődött művészi szemléletváltás kiteljesedésének esélye teremtődött meg.
Székely pályájának első évtizedét töltötte a Tisza-parti városban, ahol ez idő alatt
tizenhat előadást vitt színre. ebben a tíz évben egyszerre vált érett és jelentős rendezővé és alakította át a szolnoki színházat az ország egyik legfontosabb, önálló stílusú, tartalmilag és formailag egyaránt progresszív alkotóműhelyévé. Rendezései –
zsámbéki Gábor kaposvári és Ruszt József kecskeméti munkásságához hasonlóan
– új szemléletet képviseltek a magyar színházi életben.
ezt a tíz termékeny évet részben korabeli dokumentumok (riportok, interjúk,
kritikák), részben az emlékeim alapján igyekszem felidézni. ez nem minden esetben könnyű feladat, mert Székely szolnoki pályaszakaszának első felében előadásairól jószerivel csak helyi, illetve vidéki lapok számoltak be, de ezek az írások túlnyomó része szakmailag alig értékelhető. Az orszá gos ﬁgyelem csak a Tóték
bemutatójától kezdve fordul Szolnok és Székely Gábor felé. nem elsősorban az egymást követő bemutatók regisztrálására törekszem, hanem egy pálya kiteljesedésének fázisait szeretném érzékeltetni, s azt, hogy miként volt már akkor tetten érhető mindaz, ami félreérthetetlenül felismerhetővé teszi Székely Gábornak, a
rendezőnek, a színházvezetőnek és a tanárnak a tevékenységét.
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KEZDETEK
Berényi Gábor, aki tizenkét évig volt a színház vezetője, jó szemmel választott, amikor Székelyt Szolnokra hívta, hogy ott rendezze meg vizsgaelőadását: Arthur miller önéletrajzi elemekre épülő – a marilyn monroe-val kötött házasságára utaló –,
de a döntések születésének, felelősségének és következményeinek problematikájával is foglalkozó Abűnbeesésután című darabját 1968. január 19-én mutatta be az
akkori társulat legjobb színészeivel. (Többek között Gyöngyössy Katalin, Andaházy
margit, hegedűs ágnes, Upor péter, orbán Tibor játszotta a főbb szerepeket.) Alig
egy évvel korábban került sor a darab magyarországi bemutatójára (1968. március
31.), amelyet a nemzetiben marton endre rendezett. Abban a hangsúly az író és a
színésznő közötti viharos-ellentmondásos kapcsolat felidézésére került, ezáltal is
biztosítva a kiugró színészi teljesítmények megszületését (Kálmán György és váradi
hédi élt is a lehetőséggel), Székelyt azonban a mű komplexitása ragadta meg.
A próbák közben a SzolnokmegyeiNéplap munkatársa bemutatta és megszólaltatta a rendezőt. Az olvasók megtudhatták, hogy Székely major Tamás és Kazán István
növendéke, a főiskolai vizsgája Büchner Vojtech (természetesen Woyzeck!) volt, s
mielőtt Szolnokon kezdett dolgozni, a nemzeti Színházban marton endre (madách
Imre: Mózes) és major Tamás (peter Weiss: Avizsgálat) mellett asszisztenskedett.
Székely koncepciójáról elmondta, hogy „úgy szeretném megrendezni a darabot, ahogyan egy 25 éves ﬁatalember látja egy érett író drámáját. A darab tulajdonképpen
visszaemlékezés, az élet egy korszakának lezárása utáni számvetés. Quentin, a főszereplő azért végzi el ezt a számvetést, hogy eldönthesse, vajon továbbléphet-e,
vállalhat-e egy új kapcsolatot. Kamaradarab is lehetne, de miller olyan átfogó, általános témákhoz jut, amely nem bírja el a hagyományos formát. mélyen gondolati,
ﬁlozoﬁkus darab, ugyanakkor izgalmas, cselekményes is, hiszen minden általános
gondolat egy konkrét kapcsolatból, illetve annak felidézett emlékéből indul.”1
A helyi kritikus pedig ekként összegzi az előadást: „Székely Gábor rendezése a
színpadi játék szervezésében kitűnő elsősorban. A dráma atmoszféráját, emberi
rendszerének változatosságát nagyon jól érzékelteti. Ami természetesen nem sikerülhetett, ahhoz talán több tapasztalat, nem a játék, hanem az élet kultúrájának nagyobb ismerete kívántatik. A ﬁatal rendező a hangsúlyok arányait, az érzelmi akcentusok lehetőségét nem tudja még megfelelő módon elosztani. így az egész mű egy
kicsit úgy hatott, mintha a modern társalgási drámák hangján lenne hangszerelve.”2
Az évadban még egy feladat várt Székelyre, Gyárfás miklós Lángeszűszerelmesek
című vígjátékát kellett megrendeznie. A premierre nem Szolnokon, hanem mezőtúron került sor, tehát a produkciót eleve tájelőadásnak szánták. A gyér reakciókból az derül ki, hogy a művet gyengének, erőltetettnek és humortalannak, konﬂik1
2

Bistey András: Dráma, amelyben nincs kis szerep. SzolnokmegyeiNéplap, 1967. december 15. 5.
Illés Jenő: A bűnbeesés után. SzolnokmegyeiNéplap, 1968. január 23. 7.
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tusát kiagyaltnak tartották, ﬁgurái nem hús-vér emberek, hanem dramaturgiai képletek. ezen a rendezés sem segíthetett, a végeredmény: bukás.
Az 1968/69-es szezontól Székely Gábor a Szigligeti Színház szerződtetett beosztott rendezője lett, akinek az akkori előírások szerint évadonként három előadást
kellett volna színpadra állítani, de erre csak egyszer, 1969/70-ben kényszerült. már
ekkor igyekezett érvényesíteni azt az elvét, hogy egy rendezéshez csak alapos, több
hónapos, akár féléves előkészület után lehet nekifogni. ebből is következett, hogy
1972-től anyaszínházában évente csak egyet rendezett (ez alól alig akad kivétel).
Kezdeti időszakára visszatekintve, Székely azt nyilatkozta, hogy „az évi műsort
közösen állítottuk össze, s én igyekeztem megkaparintani a nehéz és izgalmas feladatokat, és ezeket a darabokat úgy színre vinni, hogy újabb lehetőségekhez jussak”.3
Az első évében rendezett két darab – Vérnász és Tóték – valóban nehéz és izgalmas
feladatnak számított, s az évad egészéből több szempontból is kiemelkedett.
milyen volt az az évad, amelybe e két rendezés illeszkedett? nagyjából olyan, mint
az előzőek Berényi Gábor igazgatóságának idején. A színházat egy hetvenezer lakosú, iparoso dó, hajdani mező- és kereskedő városban kellett működtetni, ahol
mindössze két évtizede létezett állandó társulat. Gyér a város értelmiségi rétege,
gyökértelenek, mert faluról járnak be a nagyüzemek munkásai, ezért nem, vagy csak
nagyon lassan alakul ki a törzsközönség. A bemutatókon a protokollnézők jelentek
meg, a bérletes előadások zömét az ifjúsági korosztálynak tartották. 1966-ban 3100
bérletest regisztráltak, ez a szám az 1968/69-es szezonra 7800-ra nőtt, de az előadások jó része mégis félházakkal ment, mert az üzemek által megvett bérleteket a
dolgozók nem használták fel.
Az igazgató ezek ﬁgyelembevételével is igényes repertoárt igyekezett összeállítani. A több mint harminc tagú szolnoki társulat vidéki viszonylatban kiegyenlített
szakmai színvonalat képviselt, s a színészek zöme zenés és prózai előadásokban
egyaránt fellépett. Gyakran még a zenés darabok is megbuktak, bár arra is volt példa, hogy nehéz prózai dráma ment sikerrel. A viszonylag kisszámú közönség és a
folyamatos működés kényszeréből adódóan évadonként tizenkét-tizennégy premiert kellett tartani. ez 1968/69-re tízre csökkent.
Az 1968/69-es évad bemutatói:
Jacobi viktor: Leányvásár (Bor József)
heltai Jenő: Anémalevente (orbán Tibor)
Bertolt Brecht: II.Edward (Berényi Gábor)
Claude magnier: MonaMariemosolya (máriáss József)
Federico García lorca: Vérnász (Székely Gábor)
Abay pál – majláth Júlia: Neszóljatokbele! (Bor József)

3

Róna Katalin: TalálkozásSzékelyGáborral.FilmSzínházMuzsika, 1971. december 4.
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Fehér Klára: Csakegytelefon (Berényi Gábor)
Szedő lajos – Behár György: Éjfélirandevú (Bor József)
örkény István: Tóték (Székely Gábor)
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő (Bor József)
A meglehetősen eklektikus műsor belső arányai megfeleltek az akkori hivatalos igényeknek és a vidéki színházaknál szokásos gyakorlatnak, azaz öt zenés darab mellé három magyar és két külföldi prózai mű került. mint látható, a zenés produkciókat (mint pályája során más színházaknál is) Bor József állította színpadra. Két
színész kapott rendezői feladatokat, a színműveken az igazgató és Székely osztozott. egy évad megítélését azonban nem csupán a repertoár összetétele alapján lehet és kell elvégezni, legalább ilyen fontos a színpadra állítás módjának és hangsúlyainak vizsgálata.
Az 1968/69-es szolnoki szezonról a frissen induló Színház című folyóirat – a vidéki társulatok közül elsőnek – összegző értékelést közölt, melyben Szigethy Gábor
megállapítja: „néhány évvel ezelőtt a szolnoki színház kitűnő prózai előadásaival
hívta fel magára a ﬁgyelmet. nem csupán az előadások művészi, színészi kimunkáltsága volt átlagon felüli, hanem a darabválasztás tartalmas bátorsága is. Az évad
gerincét három-négy, magas művészi szintű és gondolatgazdag prózai előadás alkotta, s szinte áthidaló jelleggel kerültek színpadra zenés és könnyebb súlyú darabok,
mintegy a színház és közönség sokszempontú kapcsolatának s a színház gazdasági rentabilitásának zálogaként.”4 Az adott évadot úgy jellemzi, hogy azt „nem színezték kirobbanó művészi sikerek, sem látványos bukások”.5 Szigethy sorra veszi és
elemzi a produkciókat. Kritikai megjegyzései ellenére a pályakezdő Székely rendezéseiről nyilatkozik a legkedvezőbben. végül arra a következtetésre jut, hogy „a prózai előadások majd mindegyikének színvonala lényegi vitát, nemegyszer ellenérzést
kelt, míg a zenés bemutatók kellemes estéket s vidám szórakozást jelentettek”.6

TÓTÉK
ebbe a közegbe érkezett Székely Gábor, a major-tanítvány. Darabválasztásaival, s azzal, ahogy a drámákat színre vitte, megbolygatta az elkényelmesedésre mindig hajlamos színházi közeget. Az együttes nem volt hozzászokva ahhoz az alapos, könyörtelenül következetes próbamunkához, amit Székely diktált, s részben ennek, részben
a rendező gyakorlatlanságának következtében módszerének eredménye nem rögtön mutatkozott meg. ezt igazolja első előadásainak visszhangja is.
A Vérnász előkészületeiről a jelmeztervező Jánoskúti márta szolgál fontos adalékokkal. Tőle is tudjuk, hogy Székely elsősorban a mű fojtott drámaiságát hangsú4

Szigethy Gábor: Színházi évad Szolnokon. Színház, 1969. 9. 20.
Uo. 20.
6
Uo. 22.
5
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lyozta, ehhez puritán színvilágú jelmezeket és nagyon egyszerű, a naturalista megoldásokat kerülő díszletet kért tervezőitől. Az előadás méltatói elismeréssel szóltak
arról, hogy a rendező hangsúlyozza a darab népi játék jellegét, de hiányolták a produkcióból a lírát, és nehezményezték, hogy a látványos megoldásokra kevesebb súly
helyeződött, mint a tartalmi kidolgozásra. Csík István szerint „a rendezés megtartotta és hiánytalanul színpadra is idézte e népi ihletésű dráma egyedi módon spanyol atmoszféráját és temperamentumát, ugyanakkor igyekezett kiemelni azokat
az epizódokat, amelyek a magyar falvakban ugyanúgy elképzelhetőek, mint az ibériai félsziget falvaiban”.7 Szigethy Gábor pedig azt emelte ki, hogy „Székely Gábor
gondosan felépített, drámai előadást rendezett, de a költői erejű tragikus ballada
helyett realista drámát állított színpadra, így megfosztotta a színpadi alakokat és
helyzeteket többértelmű költői izgalmuktól, s csak az egyszeri történet drámaiságát elevenítette meg: szimbolikus lírai balladahősök helyett egyszólamú drámai hősök állnak a színpadon”.8
másik rendezése, örkény István Tótékja különösen fontossá vált Székely pályáján, hiszen nemcsak szuverén koncepciójú, új szemléletű előadást készített a műből, hanem ez alapozta meg a rendező és az író között azt a bizalmi kapcsolatot,
amelyből több új darab, mindenekelőtt a Macskajáték született. örkény azt nyilatkozta, hogy „remek, élő, pontos előadás volt, a rendező nem egy standard előadásból9 indult ki, hanem a gondolatokból. önálló koncepciót valósított meg, és igazi
együttest teremtett”.10
A legérzékletesebben Szigethy Gábor foglalja össze az előadás lényegét: „Az őrnagy nem a háború démonikus szimbóluma, hanem olyan ﬁgura, aki maga is a háború, az elembertelenedett világ szenvedő megalázottja, tehetetlen áldozat, akinek
idegrendszerét felőrölte a háború, és a józan (s főként a humánus) cselekvés iránti
érzéket kiölte belőle az érzéketlenné keményedett valóság. A rendezői elképzelés a
megjelenített emberi szituációk fölé helyezi az abszurditás tényét: a háborút, mely
értelmetlen, embertelen és követhetetlen, s az emberek életét akaratuktól függetlenül befolyásolja, sodorja torz irányba.
vitára késztető ez az értelmezés, mert örkény drámája – jóllehet az abszurd drámák formanyelvét használja – épp abban több a becketti vagy ionescói világképnél,
hogy az őrnagy és Tót emberi szembenállásában nem az emberi léten kívül keres
megfejthetetlen és értelmetlen (tehát ezért abszurd) helyzeteket és erőket. A szolnoki előadás talán leegyszerűsíti az író drámai kérdésfelvetését, de kimunkált művészi eszközökkel, rokonszenves mondani akarással teremti meg azt a beszűkült vi-

17
18
19

10

Csík István: vérnász Szolnokon. FilmSzínházMuzsika, 1969. március 8.
Szigethy: i.m. 21.
Azaz nem a latinovits zoltán Őrnagy-alakítása alapján elhíresült, 1967 februárjában tartott Thália
színházi ősbemutatót, s az ezt követő vidéki premiereket kopírozta.
Idézi Geszti pál: egy dráma életrajza. FilmSzínházMuzsika, 1971. február 6.
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lágot, amelyben a háború áldozataként Tót és az őrnagy egyaránt vergődik. A Fehér
miklós tervezte díszlet művészi összhangban van Székely Gábor koncepciójával.
A tábori levelezőlapokkal borított előfüggöny, a régi lemezjátszó, amelyből Karádi
hangja szól, amint a ValaholOroszországbant énekli, s az időt időtlenül mérő, ódivatú csörgőóra nemcsak az előadás keretét, hanem drámai alaphangjait is megteremti.”11 (Székely egyik tanítványa, Béres Attila 2014-es miskolci rendezésében
mintegy hommage-ként idézi meg ennek az előadásnak számos elemét.)
e darabhoz Székely pályája során többször visszatért: rendezte a főiskolán (1981),
újvidéken (1987) és Stuttgartban (1990). Kezdeti koncepciója alapvetően nem változott, mindenütt az Őrnagy és Tót, mint egy princípium két megjelenési formája,
a két férﬁ együttes tragédiája állt az előadás középpontjában. Az öt alapszereplőn
kívüli ﬁgurák száma viszont fokozatosan csökkent, ezáltal még erősebben lehetett
fókuszálni a család tagjai, a tiszt és a postás közötti viszonyok alakulására.

TANULÓÉV
Székely második szezonja igazi munkás évad volt, három bemutatóval. Berényi
Gábor különböző műfajú és súlyú darabokat – Shakespeare: Tévedésekvígjátéka,
o’neill: Hosszúútazéjszakába és Rachmanov: Viharosalkonyat – adott a ﬁatal rendezőnek, hogy minél sokoldalúbb szakmai tapasztalatokat szerezhessen.
Jánoskúti márta e kötetben olvasható érzékletes beszámolójából tudjuk, hogy a
Shakespeare-vígjátékhoz miként született meg a reneszánsz stílust és annak játékos fricskáját ötvöző látványvilág. A tervező emlékeivel egyezik a MagyarNemzet
kritikusának véleménye, aki megállapítja, hogy a produkcióból könnyed játékosság
és őszinte életöröm sugárzik, s a rendezést egységes stílus, kiváló tempóérzék és
minden részletre kiterjedő, tévedhetetlen ízlés jellemzi. Kiemeli, hogy Székely a komor keretjátékot komolyan veszi, így ellenpontozza a két történetszálát. S végül
ekként összegez: „bár a társulat színvonala egyenetlen, az átgondolt műelemzés
következetes megvalósítása értékes előadást eredményezett”.12
Az 1969/70-es évadban két vidéki színház mutatta be o’neill önéletrajzi vonatkozású drámáját: Debrecenben Ruszt József, Szolnokon Székely rendezésében.
Saád Katalin összehasonlító elemzéséből kaphatunk képet a két produkcióról: „Ruszt
József rendezésében mary és edmund viszonya lett a dráma magja: az anya harca
az újbóli elbukás ellen és edmund harca a halálos betegség réme ellen. e két halálra ítélt ember között különleges kapcsolat születik, különleges tekintetváltások villannak. Ruszt ugyanis a tekintetekre, a nézésekre építi az előadás dramaturgiáját.
így nagyobb teret kap a színészi játék, mint a hagyományos o’neill-előadásokban,
ami szükségszerűen magával hozza a terjedelmileg is hatalmas mű erős meghúzá-

11
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Szigethy: i.m. 22.
Barta András: Tévedések vígjátéka. MagyarNemzet, 1969. december 12.
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sát. A szöveg költői szépsége elhomályosul, de helyébe a játék költői szépsége lép.
[…] Ruszt valósággal »krimisítette« a cselekményt. […]
Székely Gábor viszont egy klasszikus értékű művet akar előadni úgy, ahogy arra
a rendelkezésére álló színészek képesek. A szolnoki előadás varázsa az o’neilli poézis
kiapadhatatlan áradása a színpadról, még akkor is, ha ennek a költészetnek az interpretálásába hamis hangok vegyülnek: szép, de nemegyszer elerőtlenedő színészi
alakításokat láthatunk. Székely Gábor munkája meggyőzően illusztrálja, hogy a »hagyományos«, szerény, a dráma szövetébe be nem avatkozó rendezői módszerrel is
lehet izgalmas, mai színházat teremteni. Ruszt rendezésében felfokozott indulatok
csapnak össze, Székely előadása rendkívül halkra fogott. Ő mindenekelőtt a hamis
patetizmustól akarja megszabadítani a drámát. másutt keresi a drámaiságot, mint
Ruszt: az o’neill-darab emocionális felhevítettsége és a tényleges színpadi indulatok
minimálisra redukálása közti antagonizmusban. ez a visszafogottság azonban akkor
lenne indokolt, ha a színpadi játék, a színészi alakítások felszíne alatt valóságos szenvedélyek gyúlnának, ha a halk szavak súlyosabbak lennének, mint a lázasak. […]
Csányi árpád díszlete különleges lehetőséget adott a rendezőnek a játék megkomponálásához: a szereplőket ugyanis szinte minden esetben néhány másodperccel
előbb pillantjuk meg, mint ahogy azok »belépnek a színre«, mert üveg ajtók és ablakok mögött jelennek meg. Székely úgy fokozza a szituáció drámaiságát, hogy amikor
például az apa és ﬁai mary betegségét tárgyalják, mi, nézők már látjuk maryt az
üvegajtó mögött, s tudjuk, hogy be fog lépni. A feszültség tehát mary belépése előtt
a végsőkig fokozódik: a férﬁak elhallgatása valóban robbanás lesz. Az ilyen kitűnően
megoldott momentumok igazolják Székely Gábor rendezői törekvését. […] Székely
Gábor hamisítatlan o’neilli levegőt, »ködlebegést« hoz a színházba, megőrzi az eredeti mű bizonytalan sejtésekkel átszőtt homályát, mely tele van kimondatlansággal.”13 Az üveg ajtók-ablakok később Székely rendezéseinek visszatérő látványelemei lesznek, gondoljunk csak a Boldogtalanok vagy a Mizantróp díszleteire, míg a
kimondatlan tartalmak dramaturgiája a Füst milán-rendezéseiben válik tökéletessé.
Székely az o’neill-mű próbái közben újságíróknak elmondta, hogy nagyszerűnek
tartja a drámát, amelyben a szereplők „nem gyűlölik, csupán rosszul szeretik egymást. egyszerűen más világban élnek. A Tyron család tagjai olyan bűnösök, akik egyben áldozatokká is lesznek, egymást és önmagukat egyaránt felőrlik végzetes szenvedélyeikkel”. A próbákról pedig annyit árult el, hogy „öt emberrel kellett elvégezni
a legnehezebb munkát: megkeresni, mi van egy-egy jelenetben, megtalálni azokat
az eszközöket, amelyekkel ez legjobban kifejezhető.”14 A jelenetek megfejtése, a kifejezési eszközök megtalálása, a hitelesség állapotának keresése lesz egész rendezői pályájának leginkább meghatározó jellegzetessége.
13
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Saád Katalin: egy dráma két rendezése. Színház, 1970. 7. 19–21.
B. A.: Bemutató előtt. Szolnok-megyeiNéplap, 1970. január 23; (barna): hosszú út az éjszakába.
Nógrád, 1970. február 22.
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A szezon harmadik premierje előtt is nyilatkoznia kellett: a Viharosalkonyatról
– amely az 1917-es orosz forradalom egy epizódját dolgozza fel –, elmondja, hogy
„az író gyakran humorral oldja fel a jelenetek érzelmességét, s így kerüli el az érzelgősség veszélyét. mi meg akarjuk őrizni a darab humorát, de úgy, hogy ne menjen
a mondanivaló komolyságának rovására”.15
Ugyanez az újságíró kritikájában nem méltányolta a rendezői szándékot, mondván: „Székely Gábor egyértelműen vígjátékot csinált a darabból, szinte semmit sem
mutatott a professzor vélt egyedüllétének drámájából. A darab konﬂiktusait rendszerint teljesen feloldja a humorban, s egyúttal szinte lényegtelenné teszi”.16

MACSKAJÁTÉK
Székely Gábor számára az 1970/71-es évad több szempontból kiemelkedően fontos volt: ekkor kerül sor a Macskajáték ősbemutatójára és 1971 márciusában nevezik ki főrendezőnek. mivel Berényi Gábor a József Attila Színházba szerződött, vass
Károlyt – aki csaknem minden vidéki színházban volt már igazgató vagy főrendező – bízták meg az igazgatói és Székelyt a főrendezői feladatok ellátásával. Székelynek a futó szezon alakítására természetesen már nem volt lehetősége, de vezetői
„hitvallását” egy interjúban ekként foglalta össze: „eddig, mint beosztott rendező
elsősorban a saját produkcióim érdekeltek. most fel kell adnom ezt a »lendületes
önzést«, és sok, eddig nem ismert feladattal kell megbirkóznom. Jó, s főleg hasonló módon gondolkodó színésszel szeretnék dolgozni. Szeretném, ha jó hangulatú,
együttes játékra képes színházat csinálhatnánk.”17
Az évad kötelező feladata neil Simon Furcsapár című komédiája, amelyet becsülettel megoldott. papp zoltán, az előadás egyik szereplője úgy emlékszik vissza a
próbákra, hogy Székely a szokásosnál és megszokottnál jóval nagyobb szabadságot
adott a színészeknek, mondván: e műfajt feltehetően ők jobban érzik, mint ő. A helyi kritikus szerint viszont a rendező a sikerdarabot „mozgalmas, pergő komédiaként állította színpadra, erősebb hangsúlyt adott a groteszk, ironikus vonásoknak
és könnyedén elsiklott az érzelmekre apelláló, az érzések valódi és álmélységeit feltáró motívumok mellett. A 3. felvonás befejezését nem sikerült megoldania”.18
A vígjátékot örkény István fordította, aki Székely kérésére írt új drámát a szolnoki színház részére: azonos című kisregényéből készült a Macskajáték, amely az
ősbemutatón kirobbanó sikert aratott. Székely még ugyanabban az évadban megrendezhette a darabot a pesti Színházban is, aztán Szegeden (1972), prágában (1974),
majd helsinkiben (1993). S közben a groteszk színmű a szinte társalkotónak tekinthető rendezőtől függetlenül is meghódította európa és Amerika színpadait.

15
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B. A.: Beszélgetés Székely Gáborral. Szolnok-megyeiNéplap, 1970. április 30.
Bistey András: viharos alkonyat. Szolnok-megyeiNéplap, 1970. május 13.
Róna Katalin: Fiatal rendező-nemzedék. FilmSzínházMuzsika, 1971. december 4.
Csík István: Furcsa pár. Szolnok-megyeiNéplap, 1971. május 12.
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örkény és Székely együttműködéséről, a Macskajáték születéséről és magáról a
rendezésről részletesen szól Radnóti zsuzsa és Székely Gábor e kötetben megjelenő
beszélgetése, ezért csak vázlatosan idézem fel az előadást és annak fogadtatását.
Székely Gábor egy beszélgetésünkkor mesélt arról, hogy mekkora szorongással
járt a darabra való készülődés és a próbafolyamat. Az egyik dilemmát az okozta, vajon hogyan fogadja a szolnoki közönség a dráma magvát jelentő, idős emberek között kibomló szerelmi háromszög-történetet, a másik kínzó kétség: lehet-e, s ha
igen, miképpen lehet ezt az alapvetően epikus művet színpadra állítani. ezekre a
végső, megnyugtató választ csak a premier adott, amikor kiderült, hogy a választott forma igazolta és hitelesítette a darab témáját.
Természetesen az a kérdés is felmerült, hogy drámai mű-e ez egyáltalán. hiszen
a kisregényből a levelezés és telefonálás, mint a két testvér közötti kommunikáció
eszköze, akkor is megmaradt, ha a színpadon a beszélgetések felidézett tartalma
többnyire jelen idejű cselekvéssé változott. A közölt információ és annak megjelenítése hol szinkronban van egymással, hol időben elcsúszik egymástól, nem ritkán
pedig vagy az egyik, vagy a másik látható-hallható, azaz minden jelenetnek ez a
többrétegű kettősség adja az elsődleges feszültségét.
Az írói és rendezői megközelítés az alkotói folyamat közben szinte szétválaszthatatlanul összefonódott, hol egy rendezői ötlet nyomán íródott át valamelyik jelenet, hol egy írói trouvaille adott új irányt a színpadi munkának. így született meg
az a forma, amit az ősbemutatókor is, azóta is a darab adekvát megjelenítésének
tartottam és tartok. mi a titka annak, hogy ez a végső soron monologikus szerkezetű mű nem hull atomjaira, sőt, ellenkezőleg, szigorúan komponált, következetesen végigvitt, igazi drámává alakult? megítélésem szerint a tér, a játékmód és a színészi teljesítmény intenzitása.
ezt megelőzően is láttunk már példát (elsőnek piscator Háborúésbékéjét a vígszínházban) a szimultán színpad használatára, de itt az, hogy a különböző helyszínek mind együtt, horizontálisan és vertikálisan egymásba átfolyva, egymástól
ﬁzikailag nem elválasztva helyezkednek el a színpadon, nemcsak a darab-lebonyolítás praktikus szempontjából telitalálat, hanem a mű dramaturgiáját, ﬁlozóﬁáját
is tökéletesen kifejezi. ebben a bonyolult térben a végig színen lévő orbánné szabadon közlekedik, s ezáltal térben is megkomponálódik a színpadi mű kötetlen és
laza időjátéka. ebben a térhasználatban magától értetődő, ha a színpadon lévő
egyetlen asztal hol egy presszó, hol pedig orbánné, illetve orbánné lánya, Ilus lakásának bútordarabja.
A kritikusok közül elsősorban molnár Gál péter mutatott rá a játékmódot leginkább meghatározó jelenségre, arra, hogy „Székely Gábor színpadán egyik szereplő
sem néz a másik szemébe. nem keresztezik egymást a pillantások. minden szereplő előre, a nézőtér felé néz és beszél. ezzel pontosan azt a hatást éri el, hogy nincs
19

molnár Gál péter: macskajáték. Népszabadság, 1971. január 20.
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kihez és kivel beszélniük. Csupán önmagukkal értenek szót.”19 De a játékmódhoz
tartozik az is, hogy sem a telefonálást, sem a levélírást nem imitálják a színészek.
A Macskajáték idején a társulat és a rendező már lényegében egymásra hangolódott, ennek is köszönhető az előadás egységesen magas szintű színészi megjelenítése. mivel Szolnokon a színészek átlagban tíz-tizenkét évvel ﬁatalabbak voltak a ﬁgurájuk életkoránál, a főbb alakításokban – többek között hegedűs ágnes (orbánné),
Koós olga (Giza), Bodnár erika (egérke) – a hitelességnek és a megkonstruáltságnak valami különös összhatású elegye született meg. Talán a színésznő játékstílusán túl ez tette hegedűs ágnes kicsit érdes, mégis szerethető, zseniális orbánnéját
felejthetetlenné. (A szerepet a szegedi előadáson is ő játszotta.)
A szolnoki premier után hat héttel Székely Gábor – várkonyi zoltán rapid szerződtetési ajánlatát elfogadva – már a pesti Színházban vitte színre a Macskajátékot.
mindkét előadás lényegében azonos látványát Fehér miklós és Jánoskúti márta készítette, és a szolnoki produkcióból Kaszab Anna (Cs. Bruckner Adelaide) és Bodnár erika (egérke) a pesti bemutatón is szerepelt.
Az előadások részletes összevetésének nem sok értelme lenne, egyfelől a fővárosi produkció parádés szereposztása (Sulyok mária, Bulla elma, Greguss zoltán), másfelől a vígszínházban meghonosodott játékstílus eleve áthangolta azt, ami Szolnokon született. Kicsit más lett, de nem kevésbé nagyszerű. Ahogy molnár Gál péter
fogalmazott: „Szolnokon a humor, pesten az érzelem erősebb. A darabzáró kettős
fordulat – a látszatöngyilkosság és Giza hazatérése – elsietettsége pesten kevésbé
zavaró, bár a szövegen lényeges módosítás nem történt, mert a színészek teljesebbé tették a mű líráját.”20

MÁNIÁKUSSÁG
A Macskajáték több szempontból is jelentős állomás Székely Gábor pályáján. Amikor bekerült a főiskolára, neki is (akár a legtöbb akkori színházközeli ﬁatalnak) az
olyan típusú színház volt az ideálja, mint például mrożek Mulatsága, amelyben több
az irracionalitás, a körvonalazatlanság, a titok, mint egy realista-naturalista drámában. Aztán – elmondása szerint – az évek során rájött, hogy persze ez is érdekes,
de mennyivel érdekesebb az élet, „az, hogy jót akarunk, de rosszat teszünk, hogy
kiszámíthatatlanok a szándékaink, tehát ezek érdekesebbek, mint önmagukban a
formák”. ez a felismerés persze nem a formák fontosságát kérdőjelezi meg, hiszen
a rendező eleve formákkal dolgozik.
Ugyanakkor a hatvanas–hetvenes évek fordulóján ideológiai vita zajlott arról,
hogy irodalom- vagy színházközpontú legyen-e a színház. Akkor még a szöveghez
szigorúan ragaszkodók nézete volt túlsúlyban, s részben ezzel szemben határozta
meg magát többek között Székely és zsámbéki Gábor, de mások is (például Babarczy
lászló, Iglódy István, Ruszt József, később Ascher Tamás). ez természetesen nem a
20

molnár Gál péter: macskajáték. Népszabadság, 1971. március 13.
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szöveg fontosságának elvetését jelentette – hiszen Székely mindig „szövegszínházat”
rendez –, hanem a szöveg működtetésének a korábbinál minőségileg más módját.
Tanárától, major Tamástól leginkább a mániákusságot tanulta el. „major és köztem olyan mentalitásbeli, alkati és személyiségbeli különbség van, hogy az elképesztő, az, ami közös bennünk, az hajszálvékony, igaz, erős, és óriási hatással volt rám
– emlékezett egy beszélgetésünkben. – A színházszeretet, az önzés, a tehetség
együtt, ez volt major. én egészen más vagyok. mégis, ahogy zsámbéki nádasdy Kálmán analitikusságából merített, én major mániákusságából. A dolgok így adódnak
össze, azaz van egy olyan folytonosság, ami nélkül szegényebbek lennénk.”
Székely Gábor a pályája során egyre inkább és egyre mániákusabban egy témát
jár körül: két ember találkozik, akik megvívják harcukat egymással, s ebben a találkozásban és viadalban kimeríthetetlenül sok véletlen és esetlegesség van. Szinte kizárólagossá vált nála a történet vagy a keresése, fontos lett a kapcsolatok működésének vizsgálata és bemutatása, a férﬁé és nőé például. ennek a két ember közötti
küzdelemnek az abszolút középpontba állítása már a Tótékban megmutatkozott,
de sokkal mélyebben és komplexebben jelent meg a Macskajátékban. ettől kezdve
ez a motívum vezérfonalszerűen húzódik végig a Székely-rendezéseken.
Az örkény-ősbemutató után megváltozott Székely megítélése is. A Macskajáték
sikere egyfajta menlevél lett számára, nagyobb szabadságot adott a szolnoki munkáiban. Az, hogy a darabot prágában is megrendezte, későbbi előadásait a helyi és
országos fórumokon egyaránt védhetőbbé tette. Kezdetben Székely a várossal nagyon nehezen barátkozott meg. Bezárkózott a színházba és – mivel Szolnok kulturális szempontból a végeknek számított, azaz „fentről” nem nagyon ﬁgyeltek arra,
hogy mi zajlik, mondjuk, a színházban – szisztematikusan dolgozni kezdett, építgetni valamit, társulatot, munkamódszert, szemléletet. nemcsak a színházon belül,
hanem azon kívül, a közönség formálásban is érvényesült ez az építgető mániája.
A Vérnász-rendezésétől kezdve annak tudatában alakította előadásait, hogy a nézők együtt tanulnak a színházcsinálókkal, hiszen a nézés is tanulási folyamat. Azt
vallotta, hogy a közönség összezavarodik, ha egyszer ilyen, másszor olyan előadást,
stílust, hangvételt kap, a színház nyelvét közösen kell kialakítani és megtanulni, a világ megismeréséhez vezető utat együtt kell megtalálni.
ebben a folyamatban is fontos esemény volt a Macskajáték, hiszen sokan nemcsak az előadást fogadták el, de felﬁgyeltek magára a színházra is, és kezdték elfogadni, sőt szeretni az intézményüket. ebben jó adag lokálpatriotizmus volt, s mivel ettől kezdve a fővárosból is egyre többen láto gatták az előadásokat, ha
Budapestről jót mondtak vagy írtak, a szolnokiak még inkább magukénak érezték
a színházukat.
A Macskajáték Székely életét és pályáját is módosíthatta volna, hiszen a pesti bemutató után behívatta magához Aczél György, és felszólította, hogy legyen a József
Attila Színház igazgatója. Ő azonban megköszönte a bizalmat, de nem tett eleget
a felkérésnek, mondván: neki Szolnokon van dolga, ott kezdett bele a színházcsiná249
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lásba, s az elkezdett munkát folytatni akarja. A pártvezetés később is hiába küldött
Gyurkó lászló vezetésével delegációt hozzá, hajthatatlan maradt. így tett akkor is,
amikor várkonyi zoltán hívta a vígszínházba.

SIRÁLY
Székely tehát maradt Szolnokon, és újdonsült direktorával közösen indította el az
1971/72-es szezont. Főrendezői bemutatkozásul Csehov Sirályát választotta, amelynek premierje több lett, mint a klasszikus repertoár egy kiemelkedő darabjának
színpadra állítása. programadó hitvallássá, üggyé vált. ebben szerepet játszott az is,
hogy ugyanebben az évben lett főrendező zsámbéki Gábor Kaposváron, s e funkciójában ő is a Sirályt mutatta be elsőnek. S pár hónappal később a madách Színházban is színre került a Csehov-darab, ádám ottó rendezésében. Az ilyen összeesés
természetesen kínálja az összehasonlítást, s ezt a kritika meg is tette. Az összehasonlításban nem elsősorban az előadások minősége közötti különbségek voltak meglepők, hanem a rendezői felfogások világnézeti-színházesztétikai alapjának gyökeres ellentéte. ádám ottó Tri gorin és Arka gyina igaza mellett tett hitet, azaz a
kiegyensúlyozott, rutinból születő művészi tevékenység, a középszerűség diadalmaskodott az előadásban. Székely és zsámbéki produkciójában épp ellenkezőleg,
Treplov és nyina új formákat kereső, lázas kísérlete került a mű középpontjába. nem
egyszerűen a beérkezettek és a helyüket keresők generációs különbsége fogalmazódott meg e szembenállásban, hanem két színházfelfogás feszült egymásnak.
„mindketten először kerültünk olyan helyzetbe, hogy egy darabon keresztül megfogalmazhatjuk a színházról alkotott véleményünket, elképzelésünket – fogalmazott Székely. – A Sirály alapmű. Színpadra állítása egyrészt személyes vallomás a
legfőbb művészi vágyakról és elképzelésekről, a korszerű, tartalmi és formai megújulásra mindig kész színházról vallott rendezői ars poetica kifejezésének lehetősége,
másrészt egyértelmű megfogalmazása azoknak a követelményeknek, amelyek alapján színházat kell és lehet csinálni. melyek ezek? A szavaknak azt kell jelenteniük,
amit jelentenek; az igazságot kell eljátszanunk mindig és akkor is amellett kell döntenünk, ha az nem a hatásosabb. olyan előadást akarunk létrehozni, amely nem áll
távol Csehovtól, de egyúttal annyira belőlünk következik, hangoskodásunkból, ﬁatalságunkból, helyenkénti akarnokságunkból, de mindenképpen a jóra és szépre törekvés kegyetlen következetességéből, amit másoktól is megkövetelünk.”21
A két Sirály valóban a rendezők ﬁatalságából és hangoskodásából következett.
Koltai Tamás így írta le az előadások indítását: „zsámbéki szakít a hangulatteremtő
drámakezdéssel. nincs naplemenete, derített és szórt fény, tárgyilagos munkavilágítás teszi hangsúlyossá a színház-jelleget, amit fokoz az előtérbe helyezett színpad
a színpadon. Kalapálás a kezdet. Ideges zaklatottság. Sok mozgás.”22 Székelynél is
21
22

Bátki mihály: Tájékozódás a szolnoki Szigligeti Színházban. ÉletésIrodalom, 1973. május 19.
Koltai Tamás: Szárnyaló és szárnyaszegett Sirályok. Nagyvilág, 1972. 5. 776.
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Peczkay Endre (Dorn), Papp Zoltán (Medvegyenko), Máriáss József (Szorin),
Hegedûs Ágnes (Arkagyina). Sirály, 1971

ott „a színpad a színpadon: gyalulatlan nyers fából ácsolt emelvény. néhány lóca
a színielőadáshoz, más díszlet nincs. nyírfák nincsenek. Fekete körfüggöny. Bejönnek a díszletező munkások és kalapáccsal szétverik a csehovi hangulatot. […] A kaposvári és a szolnoki előadásban két nemzedék áll egymással szemben: a ﬁatal tehetségesek és a kiüresedett, kiöregedett rutiniék. A rendezők állásfoglalása nem
kétséges. […] Székely drámaértelmezése kiérlelt, de kicsit leegyszerűsített. megvalósítása főleg a második részben sikerült.”23
A szolnoki produkció fogadtatása távolról sem volt egységesen lelkendező, s a
rendezés a kritikusokat is állásfoglalásra késztette, élesen elvált, kik képviselték továbbra is a szövegszínház elsőbbségét, s kik lettek az új színházi hang érvényesülésének támogatói. Barta András például nehezményezte a kopár színpadot, ahova
reﬂektorok lógnak be, a mára utaló jelmezeket, kellékeket és bútorokat, a szöveg
23

Koltai Tamás: három nővér. Népszabadság, 1972. január 21.
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megkurtítását, azt a leegyszerűsített szerepértelmezést, illetve erőszakos rendezői
értelmezést, miszerint Trepljov dilettáns, nyina egyedül az igazán tehetséges. Sőt,
annak a reményének adott hangot, hogy „Székely Gábor okul a kudarcból, és belátja, hogy a rendezői munka nem holmi egyenletmegoldás”.24
ezzel szemben például pályi András hosszú elemzést szentelt Székely rendezésének, s többek között megállapítja: „A szolnoki Sirály mindenekelőtt térvarázslatával
bűvöl el. A világítás elementáris egyszerűséggel teremt levegőt a színpadon. Annak
a néhány tárgynak, amely a csehovi enteriőrből megmaradt, Székely Gábor fokozott
jelentőséget tulajdonít: mintegy nyina fehérsége testesül meg a tárgyak fehérségében,
a lelőtt sirályban csakúgy, mint a padok exponálásában, vagy a fehér petróleumlámpa
hangsúlyozott »szerepeltetésében«. Itt a színészek ritkán kerülnek premier plánba, de a tárgyak annál inkább: nyina a sirályt, szárnyát mintegy kibontva, beletartja
a reﬂektorfénybe, s a halott, fehér madár sokáig ott marad a fehér pad előtt, épp a
fénykörön belül; mása odahajítja anyjához a fehér kispárnát, s a párna percekig premier plánban marad; a Trepljov asztalán álló petróleumlámpát, mely a második részben
egyedüli fényként tűnik fel a sötét színpadon, a ﬁatalember magával viszi az ágyhoz, ahol Szorin tolókocsija áll, leteszi a földre, s úgy mondja el nyina történetét, hogy
körülülik a lámpát. A tárgyak tehát a Fehér miklós tervezte színpadon drámai erővonalak kirajzolói, a konﬂiktusok hordozói lesznek, s jelentős, a 19. századi miliőtől
elszakító szerepe van vágó nelly ruháinak. ezúttal a játéktér oly erős és szuggesztív
keretet teremt a játékhoz, oly meghatározó a játékstílus szempontjából, hogy azt
az egyes színészi alakítások csak töredékesen tudják követni. egyedül Bodnár erika
lázas tisztaságú nyinája jár a rendező által oly egyértelműen megjelölt csapáson.”25
A programadó Sirályon kívül Székely abban az évadban még egy Csurka Istvánszatírát is színpadra állított. A Szájhőst először a vígszínház mutatta be 1964-ben,
de Székely szerint a darab cseppet sem veszített aktualitásából. A címszereplő, az
újságíró Dékány lajos népi káder, akit feleségének családja által behálóz a korrupció, a vesztegetés. megalkuvó és cinikus lesz, s egy zsarolás hatására hiába szeretné lerázni magáról az erkölcsi béklyókat, nagy elhatározásai csak szájhősködések
maradnak. Az író – miként arra Radnóti zsuzsa a Lázadódramaturgiák című kötetében26 rámutatott – a maga besúgói múltjának morális terhétől (is) igyekezett megszabadulni (persze önmagát nem felfedve), amikor Dékány önostorozó lelkiismeretvizsgálatát állította a cselekmény középpontjába. Akkor ez a bújtatott tartalom
természetesen nem jelenhetett meg, elsődlegessé az 1956-ot követő időszakra jellemző morális elbizonytalanodás és zavarodottság ábrázolása vált.
A kritikusok egyöntetűen megállapították, hogy a kellemes vígjátéknak játszott
vígszínházi ősbemutatóval szemben a szolnoki előadás keserű és dühös komédia lett.
24
25
26

Barta András: három nővér. MagyarNemzet, 1971. december 16.
pályi András: A két Sirály. Színház, 1972. 3. 13–14.
Radnóti zsuzsa: A felfogadott fogadó lelkivilága. In Uő: Lázadódramaturgiák. Budapest, palatinus
Kiadó, 2003. 70–102.
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Rideg Gábor szerint „Székely Gábor rendezői felfogásában a főhős olyan antihős,
akinek sorsa, morális vergődése nem támaszt bennünk együttérzést, és szükségszerűnek érezzük, hogy a cselekvést pótló szájhősködésével életén változtatni nem képes,
mint ahogy az is szükségszerű, hogy az előadás végén lehetőségeit és korlátait, azaz
cselekvésképtelenségét felismerve, a továbbiakban még ő maga is tudatosan manipulálja életét. Bár ennek nagy ára lesz, az idegösszeomlás, vagy a teljes morális megsemmisülés. […] nemcsak a dráma értelmezése, hanem a színészvezetés, a játékstílus
megteremtése is korszerű módon, kitűnően sikerült.”27 valkó mihály is elismeréssel szól a produkcióról: „Az előadás erénye a szellős, levegős és tempós játék. A gondosan kimunkált drámai helyzetek, gyorsan pergő és pergetett dialógusok, Szombathy Gyula, Csomós mari, polgár Géza, Schubert éva, Iványi József s a többiek magas
hőfokú és mégis intellektuális játéka – ez a tudatos rendezői munka eredménye.”28

MOLIÈRE-EK
A következő szezon újabb változást hozott a szolnoki színház életében. 1972 júniusában lemondott vass Károly, és Székelyt bízták meg, majd január 1-től nevezték ki
igazgató-főrendezőnek. ez lényegi változást az 1972/73-as szezon műsorában, szerkezetében még nem jelentett. Az előző évadokban is néhány vendég egészítette ki
a Szigligeti Színház rendezői karát, ez történt most is. Az előző évben Sándor János
és Sík Ferenc mellett horváth Jenő dolgozott Szolnokon, aki Székely igazgatása alatt
először mint vendég, majd egy évvel később már mint állandó rendező csatlakozott
a társulathoz. mellette az első évben két végzős főiskolás, Karinthy márton és Romhányi lászló a vizsgaelőadását (SzentJohanna, illetve Akörnégyszögesítése) vihette
színre Székelynél, aki azonban egyiküket sem szerződtette. viszont a tehetségtelenséget híresen-hírhedten üldöző, a színészekkel nagyszerűen bánó, a helyzeteket
pontosan elemző és kidolgozó horváth Jenő állandó munkatársa, a prózai repertoár
egyik gondozója lett. A zenés darabokat változatlanul Bor József állította színpadra.
Székely két molière-darabot rendezett, a Versailles-irögtönzést és a DandinGyörgyöt. Az előadás műsorfüzetében foglalta össze darabválasztásának motívumait:
„molière vígjátékai meglepően szélsőségesek. olyan vígjátékokat írt, melyeknél a felszín vidám, az eszköz a komédia, de az a világkép, amelyekből a helyzetek és a jellemek gyökereznek, megborzongatóan tragikus.
A Versailles-irögtönzés a formabontó molière-t mutatja, ami sokat elárul az író
ars poétikájából. mi a rögtönzést vettük alapul, és igyekeztünk úgy formálni a darabot, hogy azzal a mi hitvallásunkat is elmondhassuk. ez előjáték, amit a Dandin
György követ. ebben a próbák során azokat a motivációkat kerestük, amelyek igazolják Dandin pokoli tragédiáját. Azt a megdöbbentő pillanatot, amikor a darab végén porig alázva marad a színpadon, és indul az öngyilkosság felé. De a tragédia
27
28

Rideg Gábor: Szájhős. Népszava, 1972. május 19.
valkó mihály: A Szájhős. SzolnokmegyeiNéplap, 1972. május 20.
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Székely László díszlete a Dandin Györgyhöz és a Versailles-i rögtönzéshez, 1973

sem csak sírást, érzelmi katarzist jelent, hanem egy komikus történetnek olyan szélsőséges bemutatását, ahol a ﬁgurák jellembeli jó és rossz tulajdonságai mellett az
ember érzelmi kapcsolatai fölé terpeszkedő borzalmas kor is megmutatkozik.”29
A premiert megelőző napokban indoklását tovább árnyalja egy interjúban:
„A Versailles-irögtönzés molière szerzői, színházvezetői és művészi ars poétikáját
fogalmazza meg. mulatságos formában tárja fel, hogy mennyire lehetetlen feltételek között kényszerült alkotni a művész, mennyi abszurd akadály állt az útjában.
vádirat, amely kacagtat is egyben. mondhatnám úgy is, hogy molière darabjaiban a
szereplők kilátástalan sorsa a humorforrás, helyzetük annyira reménytelen, annyira nem tehetnek semmit, hogy az ember már csak nevetni tud rajtuk.
A DandinGyörgyben a játék már azzal kezdődik, hogy minden alakja jóvátehetetlenül elrontotta az életét. A vígjátéki fordulatokból az derül ki, hogy abban a korban vagyon, hatalom, karrier, minden fontosabb volt, mint az alapvető emberi értékek, kapcsolatok.
nem a nevettetés a cél, noha azt szeretném, ha a nézők jól is szórakoznának. Azt
kértem alkotótársaimtól, a színészektől, hogy ne a tréfás ötletekre, a gegekre ﬁgyel29

molière: versailles-i rögtönzés – Dandin György műsorfüzete. Szolnok, Szigliget Színház, 1973.
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jenek, ne a különben sziporkázó helyzetkomikum-elemeket próbálják kiaknázni,
hanem a jellemek teljességét éljék át, a molière ábrázolta világot próbálják a mi korunk igényei szerint újrateremteni.”30
már jóval a bemutató után Székely hosszan beszélgetett Földes Annával, akkor
így idézte fel molière-előadásának előkészítését, a próbákat: „már a munka kezdetén eldöntöttem, hogy nem a klasszikus szöveg távlatait, nem a történelmet akarom felidézni, hanem saját, legégetőbb problémáimba szeretném beavatni a közönséget. A Versailles-i rögtönzésnél, ahol a főszereplők színészek, és a színházi
műsorpolitika, egy korabeli premier születése a téma, az analógia és az alkalom nyilvánvaló. ezt azonban nem elég tudomásul venni, ezt át is kellett élni a színpadon.
Azt tapasztaltam, hogy amikor sikerült a játékban részt vevő, tizenkét-tizennégy főből álló csapatot azonos hőfokra hevíteni, a színészek érdeklődését közös jókedvvé
fejleszteni, akkor a próbafolyamat szinte termi az ötleteket, amelyek közül természetesen csak a legjobbakat rögzítettük. A Versailles-irögtönzésben félreérthetetlenül magunkról vallottunk a közönségnek.

30

Sz. J.: habkönnyű borzalmak. SzolnokMegyeiNéplap, 1973. január 13.
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A DandinGyörgyben viszont közös gondjainkról szóltunk. ennek a komédiának
az érvényes igazságát mélyebbről kellett előásni. Számomra a helyzetek szorító lehetetlensége volt a legizgalmasabb. hogy meddig lehet egy embert megalázni? hol
van a tűrőképesség határa? Dandin György pokoljárása attól válik félelmetessé, hogy
felsülése három, lényegében ismétlődő, de mégis egyre szorítóbb szituációban következik be. A józan ész azt diktálná, hogy tanul tapasztalataiból, és többé már nem
lehet őt becsapni. De a dráma története és logikája szerint a dolgok mégis megismétlődhetnek, és Dandin egyre csak kapja és tűri a pofonokat.”31
én így láttam annak idején az előadást: „A szolnoki Versailles-irögtönzés inkább
a keserű hangú, a DandinGyörgy a népi komédiás molière-t mutatja. A darabok
előadása külön-külön és együttesen egységes stílusú, és mindenekfölött hallatlanul
mai, húsbavágóan időszerű, anélkül, hogy erőszakosan aktualizálna. Igazi népszínház, ahol a felnőtt közönség a gyerekelőadások légkörét felidézve él együtt a színpaddal, kiált fel Dandin Gyurinak, ugyanakkor a modern színjátszás számos szépségét magába foglaló produkció.
AVersailles-irögtönzéssel kezdődik az előadás. A nézőtéren keresztül betoppan
molière, és szólítja színészeit: próbálni kell az új darabot, mert pár óra múlva előadás
a király előtt. Senki nem tudja a szerepét, a szokásos munkaundor. A próba közben
azonban egyszer csak megszűnik a vidám élcelődés, és komolyra, már-már komorra fordul a hangulat. Kiderül, miért nem írja meg molière a régóta tervezett tragédiáját a színészek életéről, miért kénytelen mondandóját a könnyebben emészthető, elviselhető vígjátékokba csomagolni és miért kényszerül időnként megalkuvásra.
Székely Gábor nem a könnyed bolondozást, a színpadi élet mindenkit érdeklő intimitásait vitte színpadra, hanem az író ars poétikáját, amivel egyben a maga színházi hitvallását is elmondta. ennek érdekében néhány részletet felerősített, másokat gyengített. A próbafolyamat így kevésbé hangsúlyos, mint molière vallomása,
vagy néhány színész igazmondó, bíráló színházat követelő magatartása, illetve az
alkalmatlankodó márki ﬁgurájának értelmezése. A darabban ez a márki csupán kedélyes, okvetetlenkedő ﬁckó, aki megakasztja a próbát. Az előadásban viszont a
nézőtérről megy fel a színpadra, körülszimatol, leereszkedően nyájas, mosolygós,
de amikor távozik, nyilvánvalóvá teszi: a megfelelő helyen mindent jelent. ezzel
a szerepértelmezéssel egyszeriben érthető lesz molière kifakadása a kiszolgáltatottságról, és arról, hogy mennyi mindenkit még nem pellengérezett ki, akiket utál,
a talpnyalókat, a hízelgőket, a hatalmasok udvarlóit, a vagyon imádóit, a mindig
elégedetleneket, a buzgólkodókat. miután a nézőtéren feltűnnek a türelmetlen fontoskodók, és füttykoncert közepette követelik a beígért előadást, megjelenik a király küldötte, s mint egy szobor elzengi: más darabot is elfogad a fenség. S kezdődik a DandinGyörgy, a fékezhetetlen sodrású komédia.
31

Földes Anna: millertől molière-ig – Szolnokon. In Uő: Arendezőéaszó. Budapest, népművelési
propaganda Iroda, 1974. 137.
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De ez a komédia sem egyértelműen víg mulatság. Dandin György utolsó megcsúfoltatása után lelkileg-testileg összetörve egyedül marad a színen. elhangzik a mondat: »ha valaki, mint jómagam, rossz asszonyt vesz a házhoz, annak számára csak
egy a kivezető út: fejjel előre, bele a vízbe!« majd felkel, elindul, rálép Angyalka ledobott ruhájára, felemeli, s megadóan felmegy a házba. ezután megszólal a hangszórón az a füttymotívum, amellyel Klitander Angyalkát, Dandin feleségét hívta légyottra, s nyeglén, magabiztosan megjelenik maga Klitander is, leül a színpad szélére,
és gusztálni kezdi a nézőtér szépasszonyait.
Az előadás gyors tempójú és kitűnő ritmusú. ezt nagyrészt a díszlet, a térkiképzés segíti elő. A tér mélységében és magasságában is tagolt. A színpad középső harmada felett egy »híd« van, amelyen Dandin Györgyék házának »tiszta szobái« helyezkednek el. Alatta balról gazdasági helyiség, míg jobb oldalon a színpad hátulsó
felével egyetemben utca. A felső szintre csak létrán lehet feljutni. ez a többszörösen osztott tér a Versailles-irögtönzésben fehér tüllfüggönnyel van leszűkítve.
Székely lászló díszletkonstrukciója kiváló játéklehetőségeket kínál. Csupa mozgás, vibrálás az előadás. hol fent, hol lent, hol itt, hol ott játszódnak a jelenetek; elöl
folyik a cselekmény, de hátul már megjelenik a csábító; a színpadon molière keserű vallomása szól, s a karzaton felhangzik a fontoskodók füttye.”32

IGAZGATÓI PROGRAM
Az 1973/74-es szezon már Székely Gábor igazgatása alatt kezdődött. Szolnokra szerződésétől öt év sem telt el, míg ebbe a helyzetbe jutott. ez idő alatt a fővárosban
és vidéken számos fontos színházi esemény és bemutató volt, de ezek egymástól
elszigetelten születtek, és sehol nem épültek egymásra úgy, hogy belőlük artikulálódó művészi folyamat vagy körvonalazódó műhely alakult volna ki.
olyan előadásokról van szó, mint például a nemzeti Színházban az AthéniTimon,
a RomeoésJúlia, a Szegetszeggel, peter Weiss Aluzitánszörnye, (major Tamás rendezései), vagy peter luke VII.Hadriánja, a RosenkrantzésGuildensternhalott, a Marat
halála (marton endre), Arbuzovtól az Arbatmeséi (Babarczy lászló), Bulgakovtól
Azálszentekösszeesküvése és az Iván,arettentő, Csurka Döglöttaknákja (Iglódi István),
a vígszínházban horvai István Csehov-sorozata, Déry Tibor Tükörje (Kapás Dezső)
és Aképzeltriportja (marton lászló), Szakonyi Károly Adáshibája, pirandello IV.Henrikje, örkény Istvántól Aholtakhallgatása, Illyés Gyula Tisztákja (várkonyi zoltán),
a Thália Színházban a Kalevala, a Magyarkérdés, Bródy Sándor Adadája, Weöres
Sándor AHoldbelicsónakosa (Kazimir Károly), Csurkától a Kileszabálanya? (léner
péter), a madách Színházban A. Tolsztoj Rakétája, Fejes endre VonóIgnáca (Kerényi
Imre), németh lászló Papucshőse (lengyel György), Szomory Dezső Hermelinje,
valamint az Oidipuszkirály (ádám ottó), amelynek címszerepét játszó Gábor miklós
ezt követően távozott a társulattól Kecskemétre. Az operaházban pedig olyan ős32

nánay István: Klasszikusok – vidéken. Színház, 1973. 4. 28.
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bemutatók, különlegességek vagy régen játszott remekművek kerültek színre, mint
petrovits emil Bűnésbűnhődése, a Walkür, händel Rosalindája, Gershwin Porgyés
Besse vagy Ránky György heroikus vállalkozása, Azembertragédiája. pécsett hernádi
Gyula Falansztere (Sík Ferenc), Kecskeméten Ruszt József Hamletje váltott ki országos érdeklődést. S ne felejtkezzünk el az 1969–1970-ben induló 25. Színházról!
másfelől Szolnokon olyan adottságokat örökölt Székely Gábor, amely alapvetően
meghatározta és behatárolta a mozgásterét. A társulatnak 320 előadást kellett tartania, ebből 120-at tájon. A száznegyvenezres populációból a színháznak mindössze
nyolcezer bérlője volt, igaz, ez ezerrel több, mint egy évvel korábban. S a társulat
helyzete is némileg javult, mert elkészült a színészház, így a színészek jó része már
nem albérletben lakott.
Ilyen közegben kellett megalapozni és felfuttatni Kaposváron is, Szolnokon is egy
új színházi modellt. Székely a fokozatosság híve volt, ezért eleinte sem a repertoárban, sem a társulat összetételében látványos változások nem történtek. Amikor terveiről kérdezték, így válaszolt: „A színház elsőrendű feladata, hogy legyen. hogy este hétkor fölmenjen a függöny és létrejöjjön az előadás.” majd megemlítette:
„A színházat Szolnoknak-jelszót csak akkor vállaljuk, ha ez nagyfokú igényességet
jelent.”33 más helyütt még pontosabban fogalmazott: „nem szeretnék éles határvonalat húzni a prózai és a zenés darabok közé, a repertoár zenés részével legalább
annyi mondanivalónk, szándékunk van, mint a prózaival.” S hozzátette: „Szorgalmazzuk, hogy jöjjenek létre egy-két szereplős stúdióelőadások is.”34
Az első évben ebből a programból még kevés látszott. A repertoár jellege és összetétele lényegében hasonló volt a korábbi évekéhez. Ugyan meghívta egy munkára mesterét, major Tamást, de a Volponét végül mégsem ő, hanem horváth Jenő vitte színre,
aki eredetileg az Éjjelimenedékhely mellett Schiller DonCarlosát akarta megrendezni,
de a kényszerű csere miatt ebből a Kétúrszolgája lett.
Az évad műsora tehát így alakult:
George Ciprian: Gácsérfej (Székely Gábor)
Szerb Antal – Szűcs János – Aldobolyi nagy György: Azéjfélilovas
(Szűcs János m. v.)
Gorkij: Amélyben (horváth Jenő)
oscar Strauss: Csokoládékatona (Sík Ferenc m. v.)
Goldoni: Kétúrszolgája (horváth Jenő)
nash – Schmiedt – Jones: Negyvenfokárnyékban (Bor József)
Kertész ákos: Makra (Babarczy lászló m. v.)
hubay miklós – Ránky György – vas István: Egyszerelemhároméjszakája
(valló péter m. v.)
33
34

Bátki mihály: Tájékozódás a szolnoki Szigligeti Színházban. ÉletésIrodalom, 1973. május 19.
S. B.: Igény, sajátosság, lehetőség. SzolnokmegyeiNéplap, 1973. október 3.
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Ben Jonson: Volpone (horváth Jenő)
leo Fall: Pompadour (Bor József)
A vendégek között feltűnt Babarczy lászló, aki a következő években vissza-visszajárt Szolnokra, és valló péter, aki viszont néhány esztendeig a színház állandó rendezője lett. A társulat radikális megújítására, illetve ﬁatalítására nem került sor, évente két-három új színész jött a színházhoz (közülük sem mindegyik volt pályakezdő),
s legalább ugyanennyien távoztak is az együttesből.
Székelyt mint vezetőt többek között egyik meghatározó tanárának, nádasdy Kálmánnak egy mondata inspirálta, aki egy kifakadásában azt állította, hogy „a kultúra felesleges, ha csak maguk naponta be nem bizonyítják az ellenkezőjét”. Székely
naponta igyekezett bizonyítani.
Később így emlékezett ezekre az évekre: „Amikor az igazgatás rám szakadt,
hihetetlen morális problémát okozott. hogy jövök ahhoz, hogy 100–120 ember
egzisztenciális létét meghatározzam. De erősebb volt az önzésem, hogy nagyobb
alkotói szabadságom legyen, ugyanakkor ﬁgyeltem arra, hogy mások ne kerüljenek
alkalmazotti helyzetbe.”35 „Az első komoly összezördülésem a szolnoki vezetőkkel
amiatt történt, hogy nem volt a színháznak körfüggönye. Azt mondta az egyik főelvtárs, hogy azt kell eldönteni: körfüggönyre vagy járdára fordítsák-e a pénzt? vertem az asztalt, hogy ez disznóság, a válasz megkerülése, miközben a kultúra tiszteletét és megbecsülését szajkózzák. végül meglett a körfüggöny. Szolnokon – s
persze másutt is –, ha látszólag demokratikus döntések is születtek, azok nélkülözték a szakmaiságot. A fenntartóink csak a látogatottságot ismerik el mércének,
holott legalább olyan fontos az esztétikai érték.”36
„Szolnokon pontosan meg tudtuk fogalmazni, mi igaz és mi nem – szólt ezekről
az évekről közel két évtizeddel később. – Az akkori morális válságról kitűnő művek
íródtak. ha ezeket a műveket jól értelmeztük és kellő tehetséggel állítottuk színpadra, akkor erős, kemény előadások születtek, közéleti eseménnyé válhatott egyegy színházi este. A közönségteremtéshez tehetség és hosszú, áldozatos munka
szükséges. A színházba járás ugyanis tanulható. Sok idő szükséges ahhoz, amíg egy
teátrum publikuma valóban párbeszédet folytat az előadásokkal.”37

GÁCSÉRFEJ
Az említett morális válságról szól a román George Ciprian Gácsérfej című groteszk
hangvételű darabja, amivel Székely az 1973/74-es szezont indította. Az 1938-ban írt
szatíra a konformizmus, a mindennapi lét sekélyessége, unalma ellen lázad. Főszereplői meglett korú férﬁak, akik négyen megalakítják a gácsérfej társaságot, amelynek célja az emberek provokálása. A abszurd és vicces ötleteik – például a járókelő35
36
37

mészáros Tamás: nem tetszett nekem a szerep. MagyarHírlap, 1994. június 4.
Bóta Gábor: A színház nem politikai préda. MagyarHírlap, 2000. június 16.
Bóta Gábor: nem látjuk át ezt a világot. MagyarHírlap, 1996. június 15.
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ket leguggolással köszöntik – elsődleges céltáblája egy szakállas közéleti férﬁú, az
értelmetlen társadalmi normák megtestesítője.
Székely pályáján nem sok olyan elrajzolt előadás született, mint a Gácsérfej. A darabot alaposan megrövidítette, és középkorú férﬁak helyett ﬁatalemberekkel játszatta.
Rendezői elképzelését ekként foglalta össze: „ez a négy ﬁatalember tudatos eszmei
alapállás nélkül megkérdőjelez valamit, amiről úgy érzi, hogy alapjaiban rossz. Azt nem
tudják pontosan, mi a céljuk, de azt igen, mi ellen harcolnak. provokálnak, ugyanakkor elmondják azt is, hogy szent dolgokkal nem tréfálnak. hazug formák helyett valódi formák keresgélése: erről szól a darab. emberekről, akik beidegzések szerint élnek, mert féltik kialakult egzisztenciájukat, s nem mernek életformát változtatni, bár
tudják, hogy a jelenlegi tarthatatlan. […] A drámaíró időkezelése megszabja a játék
stílusát. ha bejön a színpadra egy ember, és néhány perc múlva nevét vesztve távozik:
ez a szituáció olyan abszurd, olyan groteszk, hogy ebben természetesen nem pszichológiai motivációkkal kell elhitetni valamit. meg kellett találni a dolgok logikus menetét;
bizonyos képleteket fel kellett mutatni, megjeleníteni és kifejezni. így jutottunk el az
előadás harsányabb, összefoglalóbb humorához, stilizáltabb kifejezésformájához. Ahhoz, hogy ez a szintézis létrejöhessen, rendkívül fárasztó próbamunkára, a színészek
teljes ﬁzikumának és idegrendszerének koncentrált igénybevételére volt szükség.”38
ezt szolgálta Székely lászló lényegében két négyzetlapra redukált díszlete: a nagyobbik jelképezte a várost, s a felette kétméteres magasságban lógó kisebb az almafát, amelyre feltelepedik a kvartett, s amelyről a négy színész – Szombathy Gyula, piróth Gyula, papp zoltán és Simon péter – akrobatikus ügyességgel közlekedik
le s föl. A teret kukák, piros létrák, thonett székek, lenge függönyök, fémhuzalok
népesítik be. A viháncoló és lázadozó ﬁatalemberekkel helyezkedik szembe a társadalom két prominens és korosabb képviselője, a maradi szabályokat és erkölcsiséget képviselő szakállas (Iványi József) és az igazságkereső felügyelő (huszár lászló). A felszabadult és féktelen, mégis kontrollált játékosság nemcsak formai
szempontból határozta meg a produkciót, hanem az aktuális lényeget fejezte ki: a
merev társadalmi-ideológiai szabályozottsággal szembeni lázadás gesztusát. Azt a
hetvenes évekre jellemző attitűdöt, hogy sokan tudták, mit nem szeretnek a létező szocializmusban, de azt nem, hogy mit akarnak helyette.
Akár igazgatói bemutatkozó programnak is tekinthető az előadás, amelyről molnár Gál péter azt írta: „Székely Gábor rendezésében minden pontos és élénk. egyetlen homályos pontja sincs az előadásnak. A színészek nem tévelyegnek önző megoldásokba, mert számukra is minden feladat világossá tisztázódott. mégsem érezzük
vaskezűnek a rendező tevékenységét. nem kényszerített ugyanis semmit sem színészeire (még az egészen ﬁatal, kevés gyakorlatot szerző kezdőkre sem), hanem
játszótársként gyújtotta fel őket egy közös feladat létrehozására.”39
38
39

Cserje zsuzsa: A szolnoki Gácsérfej. Színház, 1974. 2. 34–35.
mGp: Gácsérfej. Népszabadság, 1973. november 3.
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HÁROM NÔVÉR
Az 1974/75-ös szezonra Székely Gábor tíz bemutatót tervezett, az elsőt ő maga vitte színre: a Sirály után ismét Csehov-darabot, a Háromnővért. A többi premiert horváth Jenő (3), valló péter (2) és Bor József (4) jegyezte. A színház ebben az évben
először mutatott be gyerekeknek szóló előadást, az Óz,anagyvarázslót, amit Bor
József állított színpadra.
Székely Háromnővére egyrészt a három évvel korábbi Sirály stiláris és szemléletbeli folytatása volt, másrészt a rendező darabértelmezési és kidolgozási metódusának elmélyülése. nem mellékesen a magyar Csehov-játszás megújulásának fontos
eseménye is. elég, ha az üres színpad használatára, az illúzió-színházi eszközök elvetésére, illetve redukálására utalok, amely ugyanebben az időben többek között, s
talán a legpregnánsabban, harag György rendezéseit jellemezte. (emlékeztetek Barta lajos Szerelemjének 1973-as, marosvásárhelyi előadására, amelyben a kvázi-üres
színpadot ablakok és függönyök keretezik, s a lányok szintén a függönyökkel táncolnak, miként Székelynél mása teszi.)
A produkció kritikusai közül talán mihályi Gábor érzékeltette legpontosabban
(s amennyire akkor lehetett, ki is mondta), hogy Székely rendezésében a Csehov ábrázolta provincia megfeleltethető a magyar vidéknek, de általánosabban az egész
országnak is, amelyből nincs menekvés:
„Székely Gábor értelmezésében a prozorov-lányok már a dráma kezdetén
türelmük végső határára jutottak. már nem bírják tovább elviselni a vidéki élet nyomasztó kisszerűségét. Idegeik pattanásig feszültek, éles hangon beszélnek, ideges,
zaklatott mondataik kardvágásszerűen villannak és sebeznek. Szenvedésük kihat
környezetükre is. Itt már mindenki megélte, tudomásul vette a maga szerencsétlenségét. prozorovék szolnoki házában őszintétlenül csengenek a megváltást ígérő, bizakodó szavak.
A rendezés szövegértelmezését vitatva elhangzott olyan vélemény, hogy mivel
Székely megszünteti az első felvonás derűs, bizakodó indító képét, eleve lemond a
fokozás lehetőségéről, s a függönyök szürke tónusában tartja az előadást. nézetünk
szerint Székely éppen arra törekedett, hogy bemutassa, hogyan lehet a szürkét tovább szürkíteni, a reménytelenséget tovább fokozni. Itt a dráma végén az derül ki,
hogy az önáltató hazugságok nem mondhatók tovább, a prozorov testvérek és barátaik nem ámíthatják magukat tovább. Bele kell törődniük abba, hogy elviselhetetlennek érzett, értelmetlen vegetáló létükből nem szabadulhatnak, a provinciából
sohasem jutnak el a fővárosba.”40
hasonlóképpen értékelte az előadás lényegét molnár Gál péter is:
„maguk sem tudják, mi a bajuk, ingerülten járkálnak fel s alá, néha szaladgálnak
és futkároznak tehetetlenségükben; kínlódó fájdalmukban egymás ellen fordulnak,
40

mihályi Gábor: Rendezői-közösségi színház vidéken. In: Uő: Színházrólvitázva,Budapest, népművelési propaganda Iroda, 1976. 279–280.

261

A M ÁSODIK É L ETM Û

Székely László díszlete a Három nôvérhez, 1974

megmarják egymást, sértően beszélnek szeretetreméltó emberekkel, érzéketlenek,
tapintatlanok. Robbanásveszélyes lelkiállapotban élnek, de sohasem robbannak ki,
csak füstölögnek, zsémbelnek, veszekednek. Tévcselekvésekben vezetik le céltalan
indulataikat. A függönyökkel osztható térben soha senki nem maradhat magára.
Az előadás elején kintről ingaóra ütése hallatszik. Fölgyorsult, zaklatott kongatások. Szilajjá idegesült, rohanó időt jeleznek. A komikum egyre inkább elvész, túlhajtott sebesség, nincs idő a kibontakozásra.”41
Az előadást és Székely rendezői látásmódját legrészletesebben pályi András elemezte, aki többek között ezeket írta a Színház hasábjain:
„Csehov a Sirályban élt a »színház a színházban« ötletével, Székely pedig a ’71-es
előadásában az ácsolt színpadot egész estére »ottfelejtette« a színen, ami felért egy
önvallomással: emlékeztetés, hogy színházban vagyunk. olyannyira ott felejtette,
hogy a Háromnővér előadásán is bent van a dobogó. ez első pillantásra vakmerőségnek hat, hisz a Sirályban mindvégig a régi és az új színház konﬂiktusairól, harcáról is szó van, a Háromnővérben azonban ennek nyoma sincs. A dobogó beiktatása mégsem indokolatlan. Székely az ebédlőt tekinti »házi színpadnak«, de ez a
dobogó már nem csupán jelképként marad bent az előadás végéig, hanem sajátos
41

molnár Gál péter: Ideges kiáltás. Népszabadság, 1974. október 17.
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Andai Kati (Irina), Csomós Mari (Mása), Peczkay Endre (Kuligin). Három nôvér, 1974

életet kezd élni. Sőt, paradox módon a kertben, a negyedik felvonásban válik dramaturgiailag is egyértelművé: ekkorra már véglegesen szembekerülnek az álmok a
valósággal, s Székelynek, úgy tűnik, nem is kellett mást tennie, mint elolvasnia
Csehovot, s mintegy magától adódott, hogy mi az, amit az élet »házi színpadán«
kell elmondani, s mi az, amit a valóság szintjén. […]
Az előadás dramaturgiája Székely lászló függönyrendszerére épül: függönyök
övezik és szelik át, több szinten is a színpadot. Az előadás úgy kezdődik, hogy Irina
körbeszalad a színen, és sorra elhúzza a függönyöket. ez egyrészt önmagában is játék
– nem a színpad előtt legördíthető bársonykortina szalad fel gépiesen –, másrészt
a függönyök elhúzásával »leplezetlen«, mondhatnám, meztelen lesz a színpad. Ráadásul ez a függönyhúzás elsősorban nem is színpadi és jelképes, mert inkább arról van
szó, hogy Irina a szobaablakok elől húzza cl a függönyt: hadd süssön be a nap. […]
és még mennyi mindent tudnak ezek a függönyök! Az ebédlőben zajló névnapi
ebéd jelenetét teljességgel eltakarják: néhány percig nem is látunk színészt a színpadon, csak a hangokat halljuk. S mindjárt ezt követően itt, a függönyök »karjaiban« talál egymásra Andrej és natasa (ez a néhány másodperc alatt lezajló szerelmi történet az előadás legdrámaibb, legszebb jelenete). A második felvonásban,
amikor Tuzenbach a zongorához ül és keringőt játszik, Csehov instrukciója szerint
mása egyedül keringőzik. Szolnokon mása néhány mozdulattal összefonja az egyik
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függönyt, ezzel táncol; s mert Csomós mari csodálatos színész, valósággal lelket lehel a függönybe. vagy említhetnénk a tűzvész éjszakáját, amikor mása megvallja
nővéreinek a versinyin iránti szerelmét: olga szégyenében a függöny mögé szalad.
Tímár éva görcsösen beleburkolózik a függönybe, és mása csak ezt a függönybe
zárt, arctalan-alaktalan olgát ölelheti meg, ami a testi közelség ellenére is a kettejük közti bejárhatatlan távolságot hangsúlyozza.
ezeknek a függönyöknek több a költészetük, mint a reális színpadi funkciójuk;
mégis minden költészetük a reális funkcióból fakad. Székely a csehovi enteriőrből
csak azt tartja meg, ami nélkülözhetetlen; ezeknek viszont különleges jelentőséget
tulajdonít. A Sirálynál a zömmel fehér tárgyak a Fehér miklós tervezte játéktérben
a drámai erővonalak kirajzolói lettek. A Háromnővérben a fehér mellett a fekete a
színpad másik domináns színe. ha a fehér Irináé, a fekete másáé. A fehér és fekete
tárgyak a Sirályhoz hasonlóan itt is gyakran premier plánba kerülnek, s drámai pólusokat jelölnek: az ideák, az elérhetetlen moszkva felé röppenő álmok és a földhözragadt kiábrándultság, bénító tehetetlenség végleteit, melyek között emberi
sorsok csíráznak és fulladnak el, akkor is, ha Székely a színészeit sokszor a függöny
mögé vagy a borongós homályba utasítja. A világítás is Székely Csehov-rendezéseinek lényeges stílusjegye: többet mondanak el itt a fények, mint amire a még oly tüzetesen, aprólékosan kidolgozott enteriőr valaha is képes.
és a fényben mindvégig ott áll a színpadon egy asztalka, kancsó vízzel és poharakkal. nemcsak a házban, hanem a kertben is. A kancsónak látszólag nincs funkciója. Senki sem iszik a vízből, csak az utolsó felvonásban tölt olga magának egy
pohárral. mit jelent hát ez a kancsóban áporodó víz? Talán hangulatot akar teremteni? Talán arra utal, hogy a prozorov-ház élete állóvíz? lehetséges. De ez a kancsó
víz s a poharak egyszerűen be vannak készítve a színpadra. Ahogy az előadói emelvényre oda szokás készíteni a vizet: ha az előadónak kiszárad a torka, ihasson egy
kortyot. A színészek természetesen nem isznak belőle, de a kancsó épp ezáltal válik színpadi költészetté. Jelképesen arra is utal, hogy a színészet nemcsak gyönyörűség, hanem gyötrelem is. De ezzel már utal arra a másik gyötrelemre is, ami a
színpadon megjelenített alakok vergődő-tehetetlen életformájából fakad.
mindazt, amit eddig elmondtam – s hasonló elemzéseket szinte vég nélkül készíthetnénk –, némi rosszmájúsággal formalizmusnak vagy legalábbis formai keresésnek lehetne nevezni. Csakhogy Székely rendezéseiben épp az az izgalmas, hogy
a forma keresése többszörösen tartalmi vonatkozású. Székely előadásaiban monomániásan tér vissza a kimondatlanul is hangsúlyozott kérdés: mire jó a színház az
életben? A feleletet természetesen nem az előadásra akasztott, valamiféle profetikus jóslatnak kell megadnia, hanem magának az előadásnak, a játéknak. ebben rejlik Székely rendezői dramaturgiájának dialektikája, s ezért tud a darabok megerőszakolása nélkül – sőt épp azok érzékeny, árnyalt, mai olvasása által – igazi közéleti
színházat teremteni. S bár ebből az is kiderülhet, hogy Székely Gábortól távol áll,
hogy didaktikus legyen, mégis felmerülhet a kérdés: a színpadi több dimenzió so264
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koldalú kibontása, az előadások »rétegezése«, gondos felépítése ellenére nem marad-e hűvösen intellektuális ez a színház? nem színpadi eszközökkel megfogalmazott esszé-e ez a színház társadalmi hivatásáról? Kétségkívül ez a legfőbb veszélye
a Székely-féle színháznak. nyilván maga is érzi: egyre következetesebben törekszik
rá, hogy előadásaiban a színészek mintegy érzelmi fogóba zárják a nézőt.”42

AZ IDEOLÓGIA SZORÍTÁSA
A folyamatosság igényét nemcsak pályi fedezte fel a Csehov-előadások kapcsán, Székely maga is hangsúlyozta az 1975/76-os évadot beharangozó műsorfüzetben: „A műsorterv összeállításakor az a meggondolás vezet bennünket, hogy az elmúlt évadok
gondolati folyamatosságát vigyük tovább. Természetesen ﬁgyelembe vesszük azt is,
hogy ez ne okozza írók, művek, műfajok monoton ismétlődését, sőt, évenként legyen mindig egy kis előrelépés.
A legnagyobb öröm az új örkény-ősbemutató, a Kulcskeresők. Folytatódik a lorca-sorozat: a Vérnász és a Yerma után a BernardaAlbaházát tűztük műsorra (a bemutató végül átcsúszott a következő szezon elejére – n. I.), és nem szakad meg az
orosz klasszikus drámák sorozata sem, hiszen a Sirályt, Akörnégyszögesítését, az
Éjjelimenedékhelyet és a Háromnővért követően az idén Gogol Arevizorát, s a következő években Bulgakovtól Azálszentekösszeesküvését, illetve Gorkijtól Anap
gyermekeit akarjuk bemutatni. Külföldi társulatot is fogad Szolnok: a moszkvai Szovremennyik Színház az Éjjelimenedékhelyet hozza el a városba.”43
Az igazgató arról is beszámolt, hogy jelentős munkálatok zajlottak az épületben,
ugyanis átépítették a zsinórpadlást és új akusztikai berendezést kapott a színház.
emlékeztetett arra, hogy a közeljövőben lesz negyedszázados a szolnoki állandó társulattal működő színház. ez idő alatt – hogy csak néhány klasszikust emeljen ki a műsorból – tizennégy Shakespeare-, négy molière-, öt Csehov- és négy Gorkij-bemutatót
tartottak. A jubileumot 1977-ben fesztivállal szeretnék megünnepelni. végül a társulat előtt álló feladatokról szólva kijelentette: „Szándékunk nem lehet más, mint kifejezni világunkat és segítséget adni a művészi tettek erejével legfontosabb társadalmi problémáink megoldásához, erősíteni az egymásért, a közösségért felelősséget
érző és vállaló szocialista embertípus formálását. Az új évad feladatainak megoldása
még szorosabb együtt gondolkodást és erőfeszítést kíván a társulattól, ennek jegyében
eredményes vitákban gazdag együttmunkálkodásra hívom minden munkatársamat.”44
A bevezető szóhasználata is jelzi, hogy az ideológiai-politikai irányvonal az 1968-as
részleges gazdasági reformot követően bekeményedett. Székelyék indulása nagyjából
egybe esett a Csehszlovákiában is, hazánkban is bevezetett, új gazdasági mechanizmusnak nevezett, a szoros tervgazdálkodást felváltó és a szocialista piacgazdaságot
42
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célzó reform indulásával. mint ismeretes, nálunk e „renitenskedésnek” nem volt
olyan drámai következménye, mint Csehszlovákiában, ahol szovjet nyomásra internacionalista katonai megszállás és teljes kádercsere következett be. Tartva az 1956-os
események ismétlődésétől, magyarországon puhább módszereket alkalmazott a
szovjet vezetés, ennek esett áldozatul például a gazdasági reform előkészítésében
és levezénylésében részt vevő ﬁlozófusok és közgazdászok egy része, sőt, még Aczél
György is, akit egy időre a pártvezetőiből állami funkcióba „száműztek” (ami azért nem
azt jelentette, hogy az ideológiai irányítás továbbra is ne az ő kezében maradt volna!).
ez a bekeményítés a művelődés és a kultúra minden ágára kihatott, így természetesen a színházra is. ennek következtében a szolnoki színházzal is a szokásosnál többet foglalkozott a helyi politikai és állami vezetés. 1976 februárjában például
a Szolnok megyei Tanács végrehajtó bizottsága arról tárgyalt, hogy miként működik a Szigligeti Színház. Az előterjesztés többek között megállapította, hogy „a megszületett közművelődési törvény komoly feladatokat és felelősséget ró minden kulturális intézményre, de a szolnoki színház ennek csak részben felel meg. Bár a
darabok színpadra állítását kétségkívül politikai-világnézeti elkötelezettség és magas fokú művészi igényesség jellemzi, mégis keveselljük a korunk problémáival
egyértelműbben foglalkozó mai magyar színműveket, s azt is, ami a szocialista országok drámaterméséből Szolnokra jut”.45
Székely Gábor a válaszában nem értett egyet az elmarasztaló kitételekkel, sőt,
a fenntartókkal szembeni kritikáját is megfogalmazta: „ebben a szezonban kilenc
bemutatót tartunk, ebből három magyar mű, de nem hiszem, hogy emiatt az arány
miatt maradnak üresek a vállalatok által megvásárolt bérletes helyek” – utalva arra, hogy a színház bérleteseinek száma ugyan tízezerre nőtt, de ez a látogatottságon nem látszik, hiszen gyakran csak fél vagy negyed ház előtt kénytelenek játszani. A közművelődési program keretében tervezett intézkedések közül kiemelte, hogy
rendhagyó irodalomórákat tartanak, rendszeresek lesznek a gyerekelőadások, továbbra is szorgalmazzák a tájolást, és erősíteni igyekeznek a munkásokkal közvetlenül kialakítandó kapcsolatokat.46
némileg még e vizsgálatra utalt vissza, de a hamarosan záruló évadot is összegezte Székely Gábor a helyi lapnak adott interjújában: „hogy egy színháznak mi az
eszmei-politikai alapállása, törekvése, azt elsősorban előadásainak kell tükröznie.
Színházunkat jó értelemben vett agitációs fórumnak tartjuk. Arra törekszünk, hogy
a nézőt olyan valósággal és oly módon szembesítsük, hogy az elhangzó szó életet,
igazságot, emberséget fakasszon. Gondolkodásra ingerlő színház szeretnénk lenni.
Azt akarjuk, hogy esténként az a három óra, amit a néző velünk tölt, ne könnyen
elfelejthető időtöltés legyen, hanem ugyanolyan aktívan és a játékban való személyes részvétellel élje, mintha saját életét élné, folytatná vitáit, oldódjon fel valami45
46

németh Géza: Színház a testület előtt. SzolnokMegyeiNéplap, 1976. február 20.
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ben. A közönséget méltó és jogos partnerként hívjuk párbeszédbe.” Arra a közbevetésre, hogy mostanában e társulatról szólva gyakran használják a műhely minősítést, Székely elfogadta e minősítést és deﬁniálta, mit tart ő műhelynek: „műhely
az a színházi munkahely, amelyben színészek, rendezők, munkatársak – mindenkit beleértve – egy közös célért tudnak szerveződni.”47
Székelynek még egy július 1-i interjújában is magyarázkodnia kellett a látogatottság évadon belüli ingadozása miatt, holott azon a bizonyos meghallgatáson egyértelműen kifejtette, ezt a problémát a színház egyedül és azonnal nem tudja megoldani, az ízlésformálás hosszú és fáradságos munka.
„Kilenc bemutatót és 320 előadást tartottunk az előző évadban – mondta. – A nézők nagy része kedvezően fogadta produkcióinkat. De a színház és a közönség együtt
haladásában olykor előfordul, hogy a közönség, legalábbis egy része, elmarad tőle
az úton, vagy nem képes vele lépést tartani. A színháznak tehát a jövőben még erőteljesebben, de kellő tapintattal kell munkálkodnia közönsége nevelésén.”48

KULCSKERESÔK
Az előzőekből talán sejthető, milyen körülmények között kellett egy vidéki igazgatónak működnie, hogyan kellett úgy egyensúlyoznia, hogy a politikai elvárások, a
közönség igénye és a maga és társulata ambíciói között ne kelljen vállalhatatlan
kompromisszumokat kötnie. Székely Gábor nemigen hajlott a kompromisszumokra. ezt elég jól igazolja, hogy ebben a kritikus évben is olyan darabot mutatott be,
amely nem is túl burkoltan szólt a magyar közállapotokról és gondolkodásmódról.
örkény István a város alapításának 900. évfordulójára írta a Kulcskeresőket, ami a
szerző sorozatban harmadik szolnoki bemutatója volt, s amit három évvel később
még követett a Vérrokonok, de azt már nem Székely, hanem Csiszár Imre vitte színre.
A Kulcskeresők az író és a rendező közötti hosszas viták során született, erről Radnóti zsuzsa e kötetbeli interjúja részletesen szól. Székely monomániás rendező, eddigre
már megtehette, hogy csak olyan műveket állít színpadra, amelyekben az őt foglalkoztató, izgató témákról beszélhet. Az örkény-darab bizonyos szempontból folytatta azt a tematikát, amelyet már a Háromnővérben is megpendített. Ugyanis a Kulcskeresők alapszituációja is a bezártság, az, hogy egy lakásba bemenni lehet, de kijönni
nem. ez a vasfüggöny korszakában több, mint metafora. ezt a problematikát egészíti ki a szereplőket jellemző kóros önértékelési zavar, illetve a kudarcok sikerré stilizálásának hajlama és képessége. ez egyrészt a bezártságból következik, másrészt nemzeti karaktervonás – állítja örkény. Az elhagyhatatlan lakásban összezárt emberek
a Bolyongónak nevezett rejtélyes ﬁgura irányításával hőssé avatják a lehetőségeinél
mindig egy kicsit többet akaró, de vállalásaiból mégis balsikerrel kijövő, most éppen
a repülőgépét a kifutó helyett egy temető bejáratánál letevő pilótát, Fórist. A társa47
48

valkó mihály: Beszélgetés a színházról. Szolnok-megyeiNéplap, 1976. május 20.
valkó mihály: legördült a függöny. SzolnokmegyeiNéplap, 1976. július 1.
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ságot a helyszínről tudósító ﬁatalember, „a Bodó” beszámolója és a repülő egy utasa,
a magyar származású, nobel-díjas tudós kijózanító magnószövege sem téríti észre.
A szolnoki előadást nem fogadta egyértelmű ováció, nekem maradandó élményem maradt. (mindenekelőtt a darab, amelynek Székely rendezése mellett még
két fontos színre állítását őrzöm emlékezetemben. Az egyik vincze János és a pécsi harmadik Színház produkciója, amelyben a közönségnek ugyanazon az ajtón át
kellett bemennie a nézőtérre, amely aztán visszafelé – képletesen – átjárhatatlanná vált, így a mű lényegét jelentő totális bezártság-élmény rendkívüli módon felerősödött, illetve parászka miklós 1991-es szatmárnémeti előadása, amely szakmailag
is kitűnő produkció volt, de főleg a romániai rendszerváltás eufóriájában nagyon
erősen reﬂektált az ottani közösség megélt és továbbra is fennálló problémáira.)
maga Székely Gábor is megfogalmazta a darab bizonyos megoldásaival kapcsolatos kételyeit: „örkény ebben a darabban még nem meri vállalni az olyan saját leleményét, mint amilyen az egyirányban átjárható ajtó, ezért aztán belebonyolódik
az elveszett, illetve megtalált kulcs históriájába. ezáltal viszont a jelenet elveszti a
félelmetességét, és vígjátékba megy át. viszont ami az aránytalanul hosszú expozíció után következik, arról ki merem mondani, hogy – remekmű.
Sokat küszködtünk a Bolyongó alakjával. Igazán a televízió számára készített változatban sikerült valóban nagy súlyt kapnia ennek a mindannyiunkban élő kompromisszum-igényt megtestesítő, hallatlanul izgalmas ﬁgurának, aki félelmetes, emberszabású és mégis majdnem misztikus. örkény zseniálisan ismerte fel a látszólag
kisstílű, kis kaliberű emberben azt a kegyetlenséget, amellyel eldönti, hogy kinek
mennyi a tűrőképessége. papp zoltán is ezt a kisstílű, pofozható kisembert játszotta, nem pedig a varázslót. érdeme is, bűne is hogy hamis illúziókkal vigasztalja azokat, akik képtelenek szembenézni sorsukkal.
A Kulcskeresők örkény átmeneti korszakának terméke. A nagy stiláris váltás, ami
lehetővé teszi az örkény-drámák sokkal elvontabb rendezői megközelítését, később
következett be. Amikor a Vérrokonokat írta.”49
Koltai Tamás viszont elsősorban a darab rendezői olvasatának érvényességét
emeli ki kritikájában:
„A Kulcskeresők egy valóságosan létező modern lakótelepen játszódik, szereplői
követhető pszichológiával megteremtett, társadalmi térbe helyezett emberek, cselekedeteik mindannyiunkra jellemző, naponta ismétlődő rutintevékenységek. A kulcskeresés, a zárszerkezet elromlása, a kívülről nyitható, de belülről zárt ajtó »mechanikájának« kidolgozása egy naturalista drámaszerkezet pontosságát kívánja meg,
és örkény agyafúrt tekervényességgel jut el addig a pontig, amikor már nem a valóságos lakótelepi szobát, hanem annak kísérleti célra preparált, átszellemített, jelképes
mását látjuk a színpadon. egy idő után – észre sem vesszük, hogy mikor – fölösleges49

Földes Anna: „életem, pályám meghatározó élménye”. In Uő: Örkény-színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985. 381–383.
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sé válik, hogy minden apró történés logikailag és lélektanilag indokolt legyen,
elfogadjuk a groteszk túlzásokat, az ellebegést a köznapitól. minél erősebb a valóságtükröző realizmus, annál könnyebben jutunk el a darab megemelt gondolati régióiba. A Kulcskeresők egyensúlyba hozza a játék valóságos és jelképes oldalát, a cselekmény minden pillanatában egyszerre képes vaskosan reális és ﬁlozoﬁkusan lebegő,
földhöztapadt és valószerűtlen lenni. […] Székely Gábor tökéletesen érti a darab
természetét, kettős anyagának egybefaragottságát. nem enged semmiféle abszurdizáló sugallatnak, nem fogalmaz színpadi talányokban, a részletek igazságán át jut
el a groteszkig.
Székely lászló díszlete is azért jó, mert a tárgyi valóságot teremti meg a kriptaszerű, zárt falak elvontabb terében. Tulajdonképpen minden valóságos, de az ajtó
– bár a darab kívánalmai szerint működik, illetve nem működik – el van takarva a
néző szeme elől, az ablak is vakablak, a játéktér meg tágasabb egy lakótelepi szobánál, amely tehát mégsem az, mint aminek részleteiben mutatja magát, hanem elvont, ﬁlozóﬁai tér. […] Székely Gábor egy hétköznapi logikával áttekinthető – csak
éppen időlegesen kibillent – világot ábrázol. úgy indítja az előadást, akár egy lakótelepi bohózatot vagy összetévesztés-sorozattal brillírozó helyzetvígjátékot. A ki-be
járkáló idegenek, koporsót cipelő gyászhuszárok kabarétréfába illő megjelenését
ugyanúgy hangszereli, mint örkény a dialógusait. A banális ﬁgurák és banális szövegek groteszken elcsúsznak egymás mellett, nincsenek szinkronban. […]
A merész tempó (igaz, néha elsietettnek hat) Fóris apoteózisának nagyjelenetében nyeri el igazolását. A lankadó hangulat fölgerjesztése nemcsak a Bolyongó nagy
teljesítménye, ez a tíz perc ritkán látható rendezői mestermunka. ettől kezdve Székely a helyzet tökéletes urának bizonyul, elsöprő lendülettel jut el a befejezésig: »a
Bodó« nemcsak elindul a bezárt ajtó felé, miként örkény a szerzői utasításban írja, hanem vadul dörömbölni is kezd rajta, miközben a többiek harsányan mulatnak
erőlködésén. A rendező ezáltal fölerősíti örkény indulatát, és az egész darabot átvilágító pillanattá teszi a befejezést.
és ne feledkezzünk el még egy fontos dologról: a nobel-díjas professzor magnóról örkény István hangján szólal meg.”50

ATHÉNI TIMON
Amikor az 1975/76-os évad műsorfüzetében Székely az orosz klasszikusok sorozatának folytatását ígérte, még nem lehetett tudni, hogy az Álszentekösszeesküvését
a progresszív egyetemi színjátszás emblematikus alakja – aki „büntetésből” a pécsi
nemzeti Színház rendezője lett –, azaz paál István fogja színre állítani. Székely Gábor
már dolgozott paállal, amikor a Macskajátékot 1972-ben Szegeden rendezte, ő volt
az asszisztense. Az 1976/77-es szezonban Szolnokra szerződtette, ahol a Bulgakovdarab volt a bemutatkozó munkája.
50

Koltai Tamás: Kudarcaink tragikomédiája. Színház, 1976. 2. 4–5.
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Peczkay Endre, Piróth Gyula (Timon), Hollósi Frigyes, Sarlai Imre. Athéni Timon, 1976

Székely Shakespeare nálunk ritkán játszott AthéniTimonját mutatta be. major
Tamás 1969-ben rendezte a darabot a nemzeti Színházban, így Székely darabolvasatára nyilván hatott mesterének példázatszerű értelmezése is. De ennél fontosabb,
hogy az AthéniTimonnal kezdődik azoknak a daraboknak a sora, amelyekben Székely a bekerített, a magára maradó, a társadalomtól elforduló, az etikai tartását féltő és védelmező ember drámáját tudja megfogalmazni. ez a tematika aztán olyan
emblematikus alkotásokban kíséri végig a pályáját, mint például a Boldogtalanok,
a Catullus, a Mizantróp, az Ivanov vagy a DonJuan.
emlékeimben mint egy megvilágosító gyomorszájon ütés, úgy él ez az előadás.
Székely piróth Gyulában megtalálta azt a színészt, aki kivételes erővel és belső szenvedéllyel tudta képviselni mindazt, amit ő egy darabról, az emberekről és a világról gondolt. (Később ilyen színésze lett Cserhalmi György is.) Az AthéniTimon a világ ról vég te le nül ke se rű ké pet mu ta tott. el ve tet te a Shakes peare-da ra bok
interpretálására akkoriban még mindig jellemző romantikus vagy realista-naturalista műmegközelítést, de elkerülte az újabb keletű száraz és didaktikus brechtizálás veszélyét is. A produkcióban csaknem a teljes társulat részt vett. ekkorra a
színészek jó része már többé-kevésbé ismerte-tanulta Székely követelményeit, ennek köszönhetően meglepően egységes színvonalú előadás született, olyan, amelyben még a kevésbé tálentumos szereplők is erős jelenlétükkel simultak bele az
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Kun Vilmos (Apemantus). Athéni Timon, 1976

együttes-játékba. piróth, Kun vilmos és papp zoltán alakításának számos mozzanatára máig emlékszem.
Kritikustársaim többsége is a felkavaró előadás hatása alá került, ez magyarázza, hogy viszonylag kevés fanyalgó írás született a produkcióról. néhány pregnáns
vélemény és pontos leírás talán képes megközelítően érzékeltetni: miért is volt revelatív Székely Gábor rendezése.
pályi András:
„Szenvedélyesen közéleti színház ez. Ugyanakkor csupa költészet. Az első rész –
az illúziók világa – Székely Gábor Csehov rendezéseit juttatja eszünkbe: a ködössejtelmes világítás, a minden puritánságával is oly bensőséges enteriőr, a homályos
tükrökön visszaverődő színpadi élet. A második részben eltűnnek a tükrök, kinyílik a színpad, melyen csupán a fém és a homok vall a világ kiüresedéséről.
nagy szenvedélyről nagy szenvedéllyel szól az előadás – és mégis a kiegyensúlyozottság jellemzi. Arány és logika. minden pillanata és minden effektusa, színészi
eszköztára, tárgyi világa, kellékhasználata a legapróbb momentumig végiggondolt.
Főként a drámai sorsok és helyzetek tisztázása, kidolgozása teszi olyannyira logikussá az előadást.”51
51

pályi András: Számadás a pénzről. Tükör, 1976. december 19.
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mészáros Tamás:
„Sírásra és kiáltásra hangszerelt, fortissimóra erősített produkcióban, piróth Gyula erőt képviselő alakításában szólal meg Timon. Indulatkitörései szinte szétáradnak a színház falain, konokul perelve az ember legtisztább eszményeiért, humánus
létéért. A nagy és nyitva hagyott kérdés: meg lehet-e váltani az emberiséget?
A színészek legfőbb erénye, hogy ezt a felfokozott hangvételt indokolttá tudják
tenni az egyes konkrét helyzetekben, hogy átélik és megszenvedik ők is a játékot,
s így nem érezzük rendezői leleménynek, stiláris modorosságnak az előadás szélsőségeit.”52
Koltai Tamás:
„Azt mondja a Költő az első jelenetben, Timon talpnyalóit jellemezve:
»e perctől, aki társa volt
(vagy tán különb is nála) mind utána
Tódul, nála előszobázik, úgy
Sugdos fülébe, mintha gyónna…« (Szabó lőrinc fordítása).
előszobázni nem lehet klasszicizáló veretességgel, retorikusan, sem antik tógákban, sem angol reneszánsz kosztümökben, porticusok között vagy gótikus erzsébet-kori csarnokokban. előszobázni csak előszobában lehet.
Székely lászló – aki az egyszerűség raﬁnériájával a papírhajtogatós játékra emlékeztető díszletet tervezett, ritka leleménnyel – reálisan nem is tehetett mást, mint
hogy Timon előszobáját ábrázolja, ruhafogassal, amely az odabent vendégeskedők
köpenyeitől roskadozik. A köpenyek és a ruhák hasonlóképpen funkcionálisak. A színpadi tér és a viseletek szigorú funkcionalizmusából egyértelműen következik az
előadás játékstílusa. A kezdőjelenet után a szereplők nem is szólalhatnak meg másképp, mint szobahangon, pontosabban »előszobahangon«. A fülbesúgás őszinteséget mímelő, halk és meggyőző tónusa az élőbeszéd kollokviális természetességét
követeli meg. A színészek elkövetik azt az istenkísértő merészséget, hogy költőietlenítik még a legdúsabb tirádákat is. Száraz tárgyiassággal kopognak a mondatok,
a beszéd tempója gyors – de az előadás ritmusa sokkal megkomponáltabb, mint
Székely korábbi rendezéseié, több a váltás és a kitartott pillanat –, a brechti módon
értelmezett szöveg minden replikában mögöttes jelentést kap, nem annyira jellemet, mint inkább szociológiai hátteret tár föl. […]
művész és gazdag polgár, hadvezér és politikus abban hasonlít egymásra, hogy
csak a pénzéhez, hatalmához, pozíciójához és tekintélyéhez ragaszkodik. Az önérdek fölülkerekedik a közösség érdekén, a felelősök pedig nem vállalják a felelősséget – erről szól az AthéniTimon a szolnoki Szigligeti Színház színpadán. Székely és
piróth Gyula Timonja az ár ellen úszik; késlelteti azt a pillanatot, amikor be kell ismernie a barátok állhatatlanságát, az önérdek hivalkodását, az egész világ kietlenségét – illúzióinak végső összeomlását. […]
52

mészáros Tamás: Athéni Timon. MagyarHírlap, 1976. december 2.
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Az előadás első részében a feszültség fokozatosan gyülemlik föl, egészen a robbanásig. A lefojtott suttogások, a derített ellenfényben játszódó jelenetek ideges
vibrálással telítődnek, a színpad a vihar előtti nyomott atmoszférát árasztja. A félhomályból gyanús alakok körvonalai bukkannak elő, az utcarészletek és a párnázott hivatali ajtókat sejtető enteriőrök gyors váltakozása egy homályos cél érdekében való tülekedés benyomását kelti. mindenki akar valamit, mindenki jó színben
szeretne föltűnni a másik előtt, miközben fürkészi beszélgetőpartnere arcát, hogy
kilesse a gondolatait. hajlongások, óvatos összekacsintások, a mindenről értesülni
kívánók pofafürdője. mindenütt megjelenni, mindenben részt venni, rajta lenni
a protokoll-listán. most éppen Timonnak kell hízelegni, ki tudja, mi lesz még belőle? De a pohárköszöntők udvariassága mögött már ott fészkel a gyanakvás, mindenki tart a mellette ülőtől, és a lelke mélyén gyűlöli. Csak hárman rínak ki a kisszerű alattomosok gyülekezetéből. három, különböző mó don őszinte ember:
a világot ostorozó Apemantus (Kun vilmos), a hű és szerető kulcsár, Flavius (papp
zoltán) és a várost megbüntető hadvezér, Alcibiades (Körtvélyessy zsolt). […]
A Timon-előadások drámai nagyjelenete a forróvízvacsora. Székely különös gonddal készíti elő. A szórt ellenfényben egymásra tornyozott székekkel imbolygó szolgák rituális lassúsággal tálalják föl az óriási üstöket. A feszültség iszonyú erővel robban ki. Timonból egyszerre szakad föl minden visszafojtott keserűség, kiábrándulás,
undor. ettől kezdve nem más, mint átkozódó, szennyet okádó emberroncs. és itt
értjük meg az előadás leglényegesebb gondolatát: van egy pont, ahol a legjámborabbul tűrő lélek is átszakítja az önmérséklet gátját. van egy pillanat, amikor nem
lehet tűrni tovább, rá kell borítani a forróvizes üstöket a talpnyalókra, a haszonlesőkre, az önimádókra, a kinevezett tekintélyekre – a felelőtlen felelősökre. Bármi
jöjjön is ezután.”53
Aligha kell különösebben részletezni, hogy az előadás kulcsmomentumának e
„rejtjelezett”, nem egyértelműen kifejtett, de világosan érthető leírása milyen életérzésre utalt.

BOLDOGTALANOK
Timonnal sok szempontból rokon ﬁgura a Boldogtalanok húber vilmosa, nem véletlen hát, hogy Székely a következő – s mint utólag kiderült: Szolnokon az utolsó
– szezonjában Füst milán drámáját mutatta be. ez a választása – miként a legtöbb
szolnoki munkája – nem illeszkedett a magyar színházakra jellemző biztonsági repertoárkánonba. Az írónak ez a darabja – akárcsak a IV.Henrikkirály és a Catullus
– közel négy évtizeddel a megszületése után került először színpadra, de pártos
Géza madách színházi előadása elsősorban felfedezés-értékű volt, a színházi szakmát nem győzte meg a dráma különleges értékeiről. Székely Gábor viszont felfedezte benne mindazt, aminek kibontására sem a két világháború közti, sem az
53

Koltai Tamás: Jelenetek önérdekről és felelősségről. Színház, 1977. 3., 3–4.
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ötvenes–hatvanas évek színháza nem talált színi eszközt. hiába intette olvasóit Füst
milán, hogy a szó mellett és mögött lévő rétegek ugyanolyan fontosak, mint a szöveg, a magyar színház nem igen tudott mit kezdeni az elhallgatásokkal, a szavak
közti csöndek mögöttes jelentésének érzékeltetésével, a nem igazán összefüggő és
lineáris történetmeséléssel, a megszokottól eltérő dramaturgiai szerkezettel, ami
a darabjait együttesen jellemzi.
Székely régóta készült a Füst-darabok bemutatására: már a főiskolán összeírta
azokat a műveket, amelyeket a maga számára kiemelkedően fontosnak és megrendezendőnek tartott, közöttük volt a Boldogtalanok is. (Különben e lista csaknem
minden tételét megrendezte!) olyan alapműnek tekinti, amelyet kétszer vitt színre színházban, elkészítette a televíziós változatát is, s amelynek aprólékos elemzése a rendezők és dramaturgok képzésének elmaradhatatlan része.
A dráma rendezői megközelítéséről s magukról az előadásokról két elemző véleményéből idézek. mészáros Tamás és Koltai Tamás hasonlóképpen értékelik a produkciót, bár némileg eltérő nézőpontból közelítenek a rendezéshez. egyetértenek
abban, hogy a Boldogtalanok nemcsak Székely Gábor pályáján számít kiemelkedő
művészi és gondolati teljesítménynek, hanem a kortárs magyar színházat meghatározó emblematikus előadások egyike. és abban sincs vita köztük, hogy Székely
Gábor a szolnoki évek alatt olyan jelentős rendezővé vált, akinek összetéveszthetetlenül egyedi, következetes és erőteljes színpadi világa, stílusa és látásmódja van.
mészáros Tamás felvázolja az előadás közegét is, de leginkább a játékmódról,
a színészi létezés lényegéről szól részletesen:
„A színpad hátrafelé szűkülő fekete doboz. A mennyezet sodronyrácsos, felette
látni lehet a bérház felső emeleteit, valamelyik ablakban néha lámpafényt. A szín
hol lakásbelső, hol nyomdai iroda. egymás mögött álló ajtókeretek sora, előttük
szék, háttal a nézőtérnek. A jelenetek szuggesztíven feszesek, a szavak és gesztusok rendkívül pontosan vannak értelmezve.
Kemény, kegyetlen, őszinte összecsapások színtere a színpad. valamennyi szereplője önmagáért küzd, végzetesen önmagába zártan. magalázkodások és megaláztatások sorozatán át a teljes lelki pőreségig feltárulnak a ﬁgurák, és mégis megtartják titkaikat.”54
A színészi játékmódról máshol pedig ekként vélekedik: „Székely Gábor és színészei
a tő- és töredékmondatokból, félszavakból és felkiáltásokból olyan hőfokon teremtettek izzó világot, amelyen már minden »életszagú« pepecselés felolvad, s az egymásért, egymás ellen robbanó szenvedélyek – tehát a színészet, a játék – minden egyes
hangot az adott szituáció értelmezésével töltenek fel. A szolnoki színpadon a kimondott szavak jelentését sokszor azok a szavak adják, amelyek helyett kimondatnak.
Az elhallgatottak fontosabbak az elhangzottaknál. A szereplők nehezen, töredékesen
fejezik ki magukat. nem tudják, nem is akarják megfogalmazni a gondolataikat.
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Koltai Tamás: magányba dermedt életek. Színház, 1978. 5. 5.
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Székely László díszlete a Boldogtalanokhoz, 1978

piróth Gyula emlékezetes Athéni Timonjának keserűségével szabadul el a játékban. Sértetten tekint a világra, és minden percben bosszút áll. Gyötör és gyötrődik,
szadista és mazochista egyszerre. S persze nemcsak ott ﬁzet meg, ahol tartozik.
Küzdőtere kicsiny és kopott.
Székely színháza szenvedélyes, érzelmekkel teli. Kedveli a fortissimókat, a robbanó akciókat, és a csendes, »ejtett« részletekben is nyomatékosítja a szövegmondást, valamennyi mozzanatot szigorúan értelmeztet. A társalgási színjátszás laza
spontaneitása nem szűrődhet be rendezéseibe, s ez komoly eredmény, hiszen színházainkban, még a legsúlyosabb művek előadásában is, mindjobban eluralkodik ez
a stílusnak kikiáltott felületesség.”55
55

mészáros Tamás: mindennapi halálaink. In Uő: Maszknélkül. Budapest, népművelési propaganda Iroda, 1982. 314–315.
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Koltai Tamás írásából elsősorban azokat a passzusokat választottam, amelyek érzékletessé teszik az előadás atmoszféráját, illetve kitérnek Székely rendezői módszerének néhány vonására:
„Székely lászló díszlete azzal lép túl a naturalizmuson, hogy nem szűkíti le a látványt egy aprólékosan zsúfolt, tárgyaival hivalkodó (s ezzel nyilvánvalóan jellemezni kívánó) szobára, hanem fölé emeli a sivár bérkaszárnya képét, azt a tágabb környezetet, amelybe a békétlenségnek ez a pokoli kis szigete beékelődik. Rendkívül
sokat nyer ezzel az előadás. A színpad levegősebb s mégis nyomasztóbb lesz, mert
utal a külvilágra. A rácsok azt is jelzik, hogy nincs menekülés: az »odakinn« csak
egy számmal nagyobb börtön. maga a szoba inkább jelzés, noha a legszükségesebb
és legjellemzőbb bútordarabok benne vannak: pohárszék, szekrény, mosdóállvány
tükörrel, asztal és székek. (A szekrény belső ajtajára ragasztott olcsó Krisztus-nyomat valószínűleg húber munkahelyéről, a papi nyomdából került ki: ez az apróság
is a tervező ﬁnom megﬁgyelésére vall.) A színpad egész alapterülete maga a lakás;
a helyiségeket ajtókeretek jelzik, s lehetőséget adnak a rendezőnek, hogy ne csak
formálisan, hanem funkcionálisan komponálja meg a járásokat.
A téralakítás lényeges eszköze – mint Székely lászló és Székely Gábor közös munkáiban mindig – a fény. mindketten kedvelik a gegen-világítást: a soha-sem sugarasan, hanem szórtan, szűrten, zuhatagszerűen kibocsátott fény felülről, kicsit rézsútosan érkezik, tapinthatóvá teszi a levegőt, deríti a szereplőket. egy különösen szép
megoldás: húberné »megváltó« halálakor a falon függő feszületre egy parányi ablakjelzés kockaüvegén át hulló fénypászma a trecento festmények angyali üdvözleteit idézi.
Székely Gábor rendezése a ritka mestermunkák közé tartozik. Jelenléte, irányító keze mindvégig tisztán érezhető anélkül, hogy az előadás főszereplőjévé válna.
mindenekelőtt az lenyűgöző, ahogy szerkezetet, arányokat visz a dekomponált darabba. Ahogy megeleveníti a halott színpadot (kezdés előtt Róza már benn ül a díszletben, háttal a nézőnek, mozdulatlanul), és ettől kezdve egyetlen kompozícióba
foglalja az előadást, úgy, hogy egy másik szereplő, az ugyancsak némán ülő öreg
szolga, mihály jelenlétével a szünetet is átköti.
ez a motívum szintén gyakran megtalálható Székely rendezéseiben: az életet
mintegy folytatja a színházban, vagy másképpen fogalmazva, a színházat az életből
indítja, és továbbszövi a valóságban. így simítja egymásba az eredeti első és második felvonást is a mulatni induló társaság sötétbe vesző hangjával, mozgásával, és
így rímelteti az első rész végét a darabkezdésre az öreg mihály nevetgélő bejövetelével, majd székbe süppedő, hangtalan-mozdulatlan alakjával. Innen folytatja – a nézők nem kis megrökönyödésére – átdíszletezéssel a második részt, de előbb fölkavarja a színpadot a két átviháncoló gyerek mozgásával. egy rendező nagykorúságának
és egy korszak-meghatározó egyéniség visszavonhatatlan jelentkezésének jelei ezek.
mint ahogy az előadás gondolati fölépítése is befejezett ténnyé teszi az előzmények ismeretében, hogy most már SzékelyGáborszínházáról kell beszélnünk. A si276
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Ujlaki Dénes (Sirma), Csomós Mari (Róza). Boldogtalanok, 1982
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vár, rideg, valódi kapcsolat nélküli emberi viszonyokról szól a Boldogtalanok. Az
egymásba kapaszkodásról, ami lelki marakodássá fajul. Az áttörhetetlen magányról, amelyet csak fölfokoz a másik ember testetlen jelenléte. A megalázó biológiai
tényről, hogy szükségünk van valakire, akit sohasem birtokolhatunk. A kompromisszumról, amit magunkra vállalunk, hogy legalább a másik ember birtoklásának
az illúziója segítsen továbbélni.”56
Székely Gábor később ismét színre vitte a Boldogtalanokat, s bár ennek részletes tárgyalása kívül esik e tanulmány körén, mégsem lehet szó nélkül hagyni. A két
bemutatót nem akármilyen négy év választotta el egymástól, hiszen ez időre esik
Székely és zsámbéki rövidre szabott és rendkívüli nehézségek között zajló nemzeti színházi korszaka, amelynek egyik utolsó premierje volt 1982 februárjában a Boldogtalanok. Az előadást aztán átvette az ugyanabban az évben induló új teátrum,
a már önállósult Katona József Színház.
Székely lászló díszlete lényegében azonos volt a szolnokival, valamint Csomós
mari (Róza) és Sarlai Imre (mihály) mindkét produkcióban játszott. nemcsak a többi
szerepet alakító színészek különbözősége miatt – bár természetesen nagyon más
volt piróth Gyula és Sinkó lászló húberje vagy Koós olga és Gobbi hilda anyája –,
hanem a rendezőnek az eltelt időben szerzett súlyos tapasztalatai miatt lett sok
szempontból eltérő a két előadás, miként erre mészáros Tamás is felhívta a ﬁgyelmet:
„A Katona József színházi előadásban – amelynek főmotívuma az emberi méltóság megalázása – mélyebbek lettek a kontúrok, még sötétebbek a színek, kevesebb
az éterikus fénypászmával küldött »isteni« kegyelem, a megbocsátó líra, a feszültséget oldó bizarr humor. mégis: több az együttérzés, a részvét a szereplők iránt.
Különbség nem a külsőségekben van – azok lényegében változatlanok –, hanem
a szerepek felfogásában. Ahogy ezek az alakok viselkednek, ahogy élnek, ahogyan
kapaszkodnak egymásba és ahogy elengedik egymást. Színész és szerep között
megszűnik a távolságtartás. Szolnokon húber állt a középpontban, pesten inkább
Róza.
Székelynek a szolnokinál is polifonikusabb rendezése haragos fájdalommal perel az életből kivesző valódi humanitásért.”57

AZ UTOLSÓ SZOLNOKI ÉVAD
Az 1977/78-as szezon nemcsak azért volt emlékezetes, mert Székely Gábor áprilistól
a budapesti nemzeti Színház főrendezője lett, s ezzel a szolnoki színház életében
lezárult egy korszak. Jubileumot is ünnepelt az intézmény, ugyanis 25 évvel azelőtt,
1952-ben lett önálló a színház, s kezdte meg a saját társulattal rendelkező repertoárszínházi működését. (Az adatok némileg ellentmondók, hiszen a színház hivatalosan csak az 1954/55-ös szezontól vált önállóvá és vette fel Szigligeti ede nevét.)
56
57

Koltai Tamás: magányba dermedt életek. Színház, 1978. 5. 5.
mészáros Tamás: milyen ember vagy te? MagyarHírlap, 1982. február 27.
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Az évad műsora is a jubileum jegyében készült, csupa fajsúlyos mű került a repertoárba. (A szó különösen jelentésteli, ugyanis a színház ettől az évtől kezdve állt át a
sorozatjátszásról a repertoár játékrendre.) mindössze hét bemutatót tartottak, de közöttük egyetlen zenés produkció sem volt. Székely leszerződtette Csiszár Imrét, így
a bemutatók zömét a két ﬁatal, Csiszár (Brecht: Puntillaúrésszolgája,Matti, Goldoni: Bugrisok) és paál István (Dürrenmatt: Azöreghölgylátogatása, Radicskov: Január)
vitte színre, mellettük Székely a már tárgyalt Boldogtalanokat és horváth Jenő az
orosz sorozat újabb darabját, Anapgyermekei című Gorkij-színművet rendezte meg.
Bor József a gyerekeknek szánt LúdasMatyit állította színpadra. puntilla szerepét vendégként major Tamás játszotta, aki Székelynek is, Csiszárnak is mestere volt.
A szezon ünnepi jellegét erősítette az a fesztivál is, amelyet szeptember 19–25.
között tartottak Szolnokon. nem akármilyen találkozó volt ez. A jubileum jegyében
meghívhattak volna néhány nagyon népszerű fővárosi produkciót, de Székelyék ennél fontosabbnak tartották, hogy azoknak a ﬁatal alkotóknak biztosítsanak együttes bemutatkozási lehetőséget, akik a hetvenes években egy új színházi nyelvet és
gondolkodási módot honosítottak meg. partnerük lett ebben a törekvésükben a pécsi Balett – amely a hatvanas évek közepén nemcsak a balett, hanem a színház terén is elsőnek repesztette meg a hagyományos stiláris és fogalmazási kereteket –,
a kaposvári és a kecskeméti színház, s Budapestről a vígszínház, amellyel Székely
révén (aki a Macskajáték mellett Galambos lajos Fegyverletételét is megrendezte
ott) szorosabb kapcsolat alakult ki, s amely várkonyi zoltánnak köszönhetően változatlanul magas művészi és szakmai szintet képviselt.
Az előző évad végén bejelentetthez képest a végleges program ugyan kissé változott (a vígszínházi Egyőrültnaplója, illetve a szolnoki AthéniTimon és Karneválvégiéjszaka betegség miatt elmaradt), a műsor minden szempontból impozánsnak
tekinthető:
verdi: Rekviem (pécsi Balett, koreográfus: eck Imre)
Bulgakov: Álszentekösszeesküvése (Szolnok, rendező: paál István)
osztrovszkij: Erdő (Kaposvár, rendező: Szőke István)
németh lászló: VII.Gergely (Kecskemét, rendező: Ruszt József)
Déry Tibor: KedvesBópeer…! (vígszínház, rendező: Kapás Dezső)
Az ünnepi hét előadásai külön-külön is jelentősek és színháztörténeti szempontból
értékesek voltak, de így, együtt önértéküknél többet mondtak és többet jelentettek, mert közösen demonstrálták e színházi műhelyek megkerülhetetlen voltát.
Székely Gábor még januárban is arról beszélt egy interjúban, hogy mit tervez
Szolnokon, s többek között kijelentette, hogy „nem kötődünk semmilyen stílusirányzathoz és műfajhoz, mindenki színháza szeretnénk lenni”.58 három hónap
58

Bistey Andor: Tiszteletreméltó konokság. SzolnokmegyeiNéplap, 1978. február 7.
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múlva azonban már a nemzeti Színházba találta magát. Az igazgatást átmenetileg dramaturgja, Schwajda György vette át, aki azonban egy tervezett bemutató
(Shakespeare: Velenceikalmár) betiltása miatt felállt az igazgatói székből, amelyet
Kerényi Imre foglalt el.

RENDEZÔI KRÉDÓ
lezárult tehát egy évtizedes alkotói pályaszakasz. e tíz évben Székely végigjárta a
rendezővé, illetve színházvezetővé válás gyakorlati iskoláját. egyfelől a kezdet kezdetétől fogva megvolt benne a biztos ízlés, egy-egy feladat megvalósításáról kialakított határozott elképzelés és a végrehajtás következetessége. másfelől évadról
évadra lehetett követni, miként gazdagodik és mélyül, válik egyre sokrétűbbé a választott darabok értelmezése, színpadi világa, közlendője.
A SzékelyGábor-színház megszületésének folyamata elválaszthatatlan attól a változástól, amely végbement benne és körülötte attól, hogy a társulat vezetője lett.
mindkét folyamatban kulcsszó az etika és a felelősség, amelyet nemcsak önmagára,
hanem minden egyes munkatársára, színészére és dolgozójára nézve kötelezőnek
tartott.
első pillantásra nem tűnik látványosnak az egy évtized alatt bekövetkezett elmozdulás a repertoárban, a társulat összetételében, a rendezői kar kialakításában, mert
Székely láthatóan hosszú távú változtatásokra készült. míg Kaposváron rendezői csapat (mindenekelőtt: zsámbéki, Babarczy, Ascher) állt a társulat élére, Kecskeméten
Ruszt József, Szolnokon Székely egymaga igyekezett a megújhodás meghatározója
lenni. Igazgatói kinevezésekor meghirdetett programját csaknem teljes egészében
megvalósította, de legalábbis belekezdett vagy megalapozta a tervezett változtatásokat. (Az általa is hőn áhított stúdiószínház megnyitására például csak 1979 szeptemberében került sor, az első előadást, Beckett Ajátszmavégét paál István rendezte.)
Amikor évekkel később Székelyt a szolnoki periódusáról faggatták, általában azzal
hárította az érdeklődőt, hogy csak az utolsó négy évre emlékszik, a többit az ehhez
vezető útnak tartja. nem véletlenül, hiszen ekkorra bomlott ki rendezőművészete
és ekkor kezdett beérni az a sokrétű reform, amit vezetőként a repertoár átalakításában, a társulat építésében és a közönség nevelésében elindított. mindhárom
komponens egyaránt fontosnak számított, mert hiába születnek új hangú, új gondolatokat sugalló előadások, hiába újul meg a társulat, kezdenek dolgozni új és ﬁatal
rendezők, értő közönség nélkül minden újítás hamvába hull. Tehát itt is, miként a
másik két színházi műhelyben központi kérdés volt a közönség megtartása, illetve
átstrukturálása, új, zömmel ﬁatal nézőrétegek megnyerése. láttuk, ez Szolnokon
nem ment könnyen. mégis, amikor Székely a színházhoz került egy Shakespearevagy más klasszikus szerző darabjából maximum tizenkét-tizenhárom előadást lehetett tartani, ez a szám tíz év alatt kétszeresére, esetenként háromszorosára növekedett. ez akkor is óriási eredménynek számított, ha – szintén láttuk – nem ritkán félházakkal ment egy-egy bérletes előadás.
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1978-ban, amikor Székely a nemzeti Színházba került, hitelesítették szolnoki
szakmai és közönségsikerei, az örkény-trilógia, a két molière-darab, a Háromnővér, az AthéniTimon meg a Boldogtalanok. Őutána már nem lehetett kisebb igénnyel
és kevesebb eltökéltséggel színházat csinálni a Tisza-parti városban. etalon lett a
működése, az igényessége és az eredményessége.
érett rendezőként hagyta el a Szigligeti Színház társulatát, ahol kikristályosodott művészi krédója. erről érzékletesen beszélt Földes Annának:
„nem szeretem a felületességet és az illuzionista színházat. pontosabban: taszítanak a színpadon elharapódzó közhelyek, a nem megszenvedett, tehát hiteltelen
igazságok. Idegennek érzek mindenfajta álizgalmat és minden »lilaságot«. A stílusok tisztázatlansága – koncepcionális hiba, ugyanakkor a felületesség legárulkodóbb
jele. ha én egy előadásban megérzem, hogy nincs minden kellék a helyén, hogy az
ötletek mögött nincs gondolat, hogy hiányzik a színészi játék fegyelme, akkor számomra ott és akkor meghalt a színház. A technika a színpadon néha leköt, elszórakoztat, de a legtökéletesebben működő színházi trükkműhely sem pótolja a gondolatot.
Igazán azok az előadások hoznak izgalomba, ahol harminc-negyven ember munkája, játéka mögött is megérzem azt a szuggesztiót, ami csak egyetlen ember önvallomásából árad. ha az előadás után azt érzem, hogy nemcsak a darabot, hanem
a rendezőt is megismertem. Az ő egyéniségét, érzékenységét is meg tudom magamnak fogalmazni.
egy rendező a drámák korszerűsítésében addig mehet el, amíg a közönség megérzi, hogy a darab itt és most is történhet. és addig nemcsak elmehet, de el is kell
mennie. nem hiszek a történelmi példázatokban.
A korszerű színészi játék az, amikor a színész egy magatartást játszik, s nem egy
ﬁgurát, egy gondolatot képvisel, és nem egy szerepet. A ﬁgura az előadásban illusztráció, a magatartás pedig életismeret. A ﬁgura – a hős, a nagyasszony, a Démon mindenkor egy színpadi gyűjtőfogalom, megelevenedett séma. Az a magatartásra koncentráló színészi játék viszont – amit én várok el – egy egyedi jellem és sors rajza.”59
S még később, már a nemzeti és a Katona József színházi korszakát is lezárva,
a Szolnokon kikristályosodott krédóját így fogalmazta meg: „én azok közé a rendezők közé tartozom, akik alapvetően az írott anyagból indulnak ki és kizárólag azt
tartom tisztességes alapállásnak, ha ennek a mélységeit kezdjük kutatni és nem
a teátrummal vagy saját fantáziánkkal akarjuk színesíteni a darabot.
A jó darabokon nem segíteni kell, abban a találkozási pontokat kell megtalálni,
minél precízebben. ez látszólag száraz program, mert valaminek a szolgálatában
áll. ez a hitvallás a színházról sokkal nagyobb művészi teljesítményt igényel, mint
a szólózásra alapuló színház, a darab intellektualitásának megértését, megközelíté59

Földes Anna: millertől molière-ig – Szolnokon. In Uő: Arendezőéaszó. Budapest, népművelési
propaganda Iroda, 1974. 133–142.
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sét, azonosulást azzal, a szerep igazi létezésének megteremtését és így tovább. és
persze nagyobb alázatot is, mert a darabban adódnak helyzetek, amikor a főszereplő a második vagy harmadik síkba kerül és egy ismeretlen, kis szerep vagy színpadi effektus kerül egy pillanatra premier plánba. ez a színház, amelyben hiszek, önmagát valamiért együtt tartó társulatot feltételez, ahol a játékkedv a színészben,
a vízió, a fantázia a rendezőben domináns, és e kettő egy nagyszerű darab megszólaltatásában ötvöződik.”60
Székely Gábort ez a hitvallás vezérelte a színházi létezésében éppen úgy, mint
a pedagógiai munkája során.

60

n. m. K.: Felvállalni saját mániáinkat. MarosvásárhelyiNépújság, 1992. április 17.
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RING ORSOLYA – SZÉKELY GÁBOR

„FURCSA VILÁGBAN ÉLTÜNK”

1

RInG oRSolyA: Kérem,idézzefel,aNemzetiSzínházbakerülésétmegelőzőidőszakot.
SzéKely GáBoR: zsámbéki Gáborral a pályánk hosszú ideig párhuzamosan futott
vagy összekapcsolódott. ebben nagyon sok szándékosság volt, és részemről az ő tehetségének elfogadása és elismerése. A főiskolán egy évfolyamon jártunk, két nagy
rendezőegyéniség – nádasdy Kálmán és major Tamás – osztályába. mi ott, a főiskolán ismerkedtünk össze és közös dramaturgiatanárunk2 révén ugyanazokkal a darabokkal viaskodtunk. egy Ivanov-vitán kerültünk szenvedélyes vitatkozóként egymás mellé. mindkettőnket rendkívül érdekelte a darab, ami zsámbékinál a kaposvári
időszak egyik első rendezése volt, aztán később az új Színházban én is megrendeztem.3 Tehát ez az eredő.
A másik közös pont az életünkben, hogy mind a ketten szinte egy időben, elég
ﬁatalon kerültünk funkcióba – vidéken. ennek az oka talán az volt, hogy nagyonnagyon marginalizálódott a vidéki színházi élet. Korántsem volt annyira a politikai

1

A 2008. június 16-án folytatott beszélgetés szerkesztett változata. lásd Ring orsolya: ANemzeti
Színházrólalkotottképváltozásaiésváltozataiapolitikai,aszínháziésatársadalmidiskurzusban
akésőiKádár-korszakban. Budapest, elTe BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, 2011.
A nemzeti Színházban töltött időszakra, illetve a Katona József Színház megalapítására vonatkozóan összegyűjtöttem a dokumentumokat (a beszélgetésben Székely Gábor ezekre hivatkozik)
és forráskiadásként publikáltam: Imre zoltán – Ring orsolya: Szigorúanbizalmas.DokumentumokaNemzetiSzínházKádár-koritörténetéhez. Budapest, Ráció Kiadó, 2010; illetve Ring orsolya:
25 éves az önálló Katona József Színház. Archivnet, 2008. 1. szám. http://archivnet.hu/politika
/25_eves_az_onallo_katona_jozsef_szinhaz.html (utolsó letöltés: 2015. november 22.)
2
Gyárfás miklós (1915–1992) több tucat színmű, hangjáték és ﬁlmforgatókönv írója, 1953–1977
között a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára volt.
3
zsámbéki Gábor: Ivanov, 1977, Székely Gábor: Ivanov, 1996.
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Székely Gábor, Szolnok, 1974

ﬁgyelem tárgya, mint a pesti, tehát a végeken könnyebben történhettek meg bizonyos dolgok. Azonkívül a fővárosi színházak ízlése rendkívül beszűkült, egyirányúvá vált, ezért a diplomát kapott színészek közül rendkívül tehetséges emberek sem
kellettek, ha annak az esztétikai iránynak nem feleltek meg, amit a fővárosi színházak nagy része képviselt. A másfajta gondolkodású, érdeklődésű színész választhatósága és választása szerintem döntő volt ezeknek a vidéki színházaknak a létrejöttében és megerősödésében.
most ugranék egyet, mert a személyes pályám nem annyira érdekes ebben a kérdésben, de vannak bizonyos állomások, amelyek igen. Az egyik momentum az, amikor Fodor Imre,4 a József Attila Színház igazgatója meghalt. ekkor a helyére kerestek kádereket, és Aczél György5 ﬁatalítási szándékkal engem választott Szolnokról,
4

Fodor Imre (1920–1975): színész, színházvezető. 1956-tól 1975-ig a József Attila Színház igazgatója volt.
5
Aczél György (1917–1991): politikus. országgyűlési képviselő. művelődésügyi miniszterhelyettes, majd az mSzmp Központi Bizottságának titkára, az mSzmp KB Agitációs és propaganda Bizottságának elnöke, a politikai Bizottság tagja, miniszterelnök-helyettes. hivatali súlyánál sokkal nagyobb befolyással rendelkezett a kultúrpolitikára és annak napi gyakorlatára, kiterjedt
személyes kapcsolatrendszerének és az mSzmp első emberéhez, Kádár Jánoshoz fűződő baráti
kapcsolatának köszönhetően. A később „három T” (tiltott, tűrt, támogatott) néven elhíresült művelődéspolitikai irányelvek megalkotója. A nyolcvanas évek elején pozsgay Imre művelődésügyi
miniszterrel folytatott elmérgesedő vitái azzal végződtek, hogy mindketten elkerültek addigi
posztjukról.
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akit örkény István Macskajátékának ottani6 meg a pesti színházi7 sikere alapján ígéretesnek vagy megfelelőnek tarthatott. én az ajánlatott elutasítottam. Utána sok
minden rossz történt körülöttem, amiben nem volt nehéz felfedezni a politika
dölyfét.
volt még egy ilyen esetünk, amikor a Színházi Szövetség elnökségébe beválasztottak bennünket, zsámbékit és engem, de mi megköszönve a bizalmat, nemet
mondtunk. megdöbbent értetlenség fogadta a bejelentésünket. Később derült ki,
hogy a megválasztandók személye előzetesen már egyeztetve volt, azok a ceremónia előtt egy politikai szűrőn mentek át, és problémát okozott, hogy nem volt utánunk tartalék csapat. Tehát a gépezetbe valami homok került. világosan emlékszem
a balhéra, a feszültségre. A helyemre végül hoﬁ Géza8 került. végül is e pozíció visszamondása sok ember ﬁgyelmét felkeltette.
A következő szolnoki évek pályám legerősebb korszaka lett. ebben az időben
pozsgay Imre9 erős érdeklődést mutatott irántam, rendszeresen látogatta a szolnoki színházat. Különösebb beszélgetések vagy ismeretség nem alakult ki ebből,
de mintha lelkes ﬁgyelője lett volna a vidéki színházaknak. úgy vélem, hogy az
irántam mutatott kíváncsisága a József Attila színházi pozíció el nem vállalásának szólt, mert ez talán valamiféle saját gondolkodásom melletti kiállásnak volt
tekinthető.
ÉsaNemzetiSzínházbakerülésük?MiértvoltfontosaNemzetiSzínház?Mitkellettközvetítenie?
A nemzeti Színház hallatlanul rossz hírnek örvendett, talán nem annyira a produkciói miatt, bár azok is gyengék voltak, hanem a két vezető, major Tamás és marton endre10 közötti belső harc miatt, amelynek következtében a társulat kettészakadt, s a színház élhetetlen hellyé változott.11

6

Bemutató:1971. január 15.
Bemutató: 1971. március 6.
8
hoﬁ Géza (1936–2002) színész, humorista.
9
pozsgay Imre (1933–2016): politikus, egyetemi tanár. 1971-től 1975-ig a Társadalomtudományi
Szemle főszerkesztő-helyettese. Kormányzati pozícióba először 1975-ben került, amikor kulturális miniszterhelyettessé nevezték ki. 1976-tól kulturális miniszter, 1980-tól művelődési miniszter, az mSzmp Központi Bizottságának tagja. 1982-ben kiszorult-kiszorították a hatalomból.
1988-ban az mSzmp politikai Bizottsága tagja lett, és visszatért a kormányba, államminiszterként. 1989-ben ő mondta ki hivatalosan, hogy 1956 nem ellenforradalom volt.
10
marton endre (1917–1979): rendező, főiskolai tanár, színházigazgató. 1949-ben a nemzeti Színház
szerződtette, ahol 1956–1971 között főrendező. 1971-től 1978-ig a nemzeti Színház igazgatója
volt.
11
Dr. huszár János főelőadó (Kulturális minisztérium, Színházművészeti Főosztály) feljegyzése a
marton endrével (főigazgató, nemzeti Színház) folytatott megbeszélésről – 1975. március 4. Jelzet: mnl ol XIX-I-7-bb – magyar nemzeti levéltár országos levéltára – Kulturális minisztérium – pozsgay Imre miniszterhelyettes iratai – A nemzeti Színház és a Katona József Színház
ügyei – iktatószám nélkül – 1975. (4. doboz) Géppel írt tisztázat, saját kezű aláírással.
7

285

A M ÁSODIK É L ETM Û

A tanárom major Tamás volt, akit nagyon szerettem, így a nemzeti abból a szempontból is fontos volt az életemben, hogy ott ismét találkozhattam a mesteremmel.
mégsem ő, a főrendező, hanem marton endre mint igazgató invitált először, hogy
szerződjek a nemzeti Színházhoz. Tulajdonképpen ez is major ellenében s a ﬁatalítás szándékával történt, s talán ez is egy taktikának a része volt. egy hosszú beszélgetés után – amit, azt hiszem, Törőcsik mari kezdeményezett, aki úgy érezte,
hogy rokonítható a véleménye a mi progresszívnek ítélt vidéki társaságunkéval –
ezt a hívást is elhárítottam. ez marton endrének nagyon rosszul esett, nem is értette, miért döntöttem így.
maradt tehát Kecskemét, Kaposvár és Szolnok, ahol mi, Ruszt József, zsámbéki
meg én folytattuk a munkánkat. majd történhetett valami a nemzetiben, amitől a
vezetőváltozás ismét aktuálissá vált. Azt nem tudom pontosan, hogy került pozícióba pozsgay, de azt lehetett érezni: a kulturális területnek egyre inkább két központja van, az erősebb Aczél-féle meg a nyitottabb és progresszívebb pozsgay-féle
központ. Feltehetően pozsgay annyira megerősödött, hogy lehetősége volt jelöltet
ajánlani a nemzeti élére. Akkor még egy jelöltről beszéltek, rólam. én viszont elképzelhetetlennek tartottam – az addigi folyamatos kapcsolatunk meg a várható
feladat szükségletei miatt –, hogy ezt zsámbéki nélkül elvállaljam. ez először vita
tárgya volt, aztán sikerült keresztülvinni.12
miért gondoltuk, hogy a nemzeti Színháznál lehet valamit csinálni? Azt mindannyian éreztük, hogy a vidéken adott színházi keret hallatlan szabadságot és a
szakmai felkészülésben rendkívüli lehetőséget ad, hiszen a különböző műfajokkal
való kötelező találkozás, az egy fajta népszínházi feladatellátás, illetve a pesti kritika támogatása melletti kísérletezés nagyon nagy dolog volt. Időközben a két színház között olyan kapcsolat alakult ki, amely lehetővé tett volna valamiféle fúziót is,
ami akár egy harmadik, még erősebb központ bázisát jelenthetné.
másfelől természetesen rendkívüli vonzerő volt, hogy továbbgondoljuk a nemzeti Színháznak a magyar kultúrán belüli nagyon fontos feladatát, amit igazából
nem tudott már betölteni. ekkor kezdtük egyre pontosabban meghatározni, hogy
a magyar színházi kultúra rendkívüli zártsága miatt nagyon sok minden elkerülte
a magyar színházakat, így a nemzeti Színházat is. Az európai kultúrából csak egy
szűk szegmentum jelent meg a műsorban, emiatt fontos alapismeretek hiányoztak
a magyar színházkultúrából vagy a drámairodalomból. mivel a világirodalom nagy
hányadát, a kortárs irodalmat, a nyugati kortársak jórészét nem ismerte a magyar
közönség, a nemzeti Színháznak – szerintünk – olyan európai színházi nyitást kell
felvállalnia, ami ha nem történik meg, ez a lemaradás még tragikusabbá és nyo-

12

Tóth Dezső miniszterhelyettes feljegyzése pozsgay Imre kulturális miniszternek a nemzeti Színház
vezetésének tárgyában – 1978. március 22. Jelzet: mnl ol XIX-I-7-cc – magyar nemzeti levéltár
országos levéltára – Kulturális minisztérium – pozsgay Imre miniszter iratai A nemzeti Színház
rendkívüli társulati ülésének anyagai – 1978. (22. doboz) Géppel írt tisztázat, saját kezű aláírással.
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Kállai Ferenc (Danton), Bodnár Erika (Júlia). Danton halála, 1978

masztóbbá válik. ez volt az alapprogram, amit a magunk számára elgondoltunk Az
első bemutatót, Büchner Dantonhalálát én tartottam 1978 novemberében. ez egy
nagyon-nagyon bonyolult politikai történet és olyan remekmű, amelynek magyar
bemutatója korábban nem volt. De az első években számtalan olyan darab került
műsorra, amely mind valamiféle restanciának számított, s ezzel elkezdődött valamiféle nyitás európa felé. Később a konﬂiktusok jó része éppen ebből eredt és ideológiai síkra terelődött, mert egyre gyakrabban fogalmazódott meg ellenünk, hogy
a nemzeti Színházban mi a nemzeti helyett a színházra tesszük a hangsúlyt, illetve a nemzeti kultúra preferálása helyett az európai kultúra preferálását akarjuk. Tulajdonképpen kicsiben ugyanaz a vita indult el, mint ami az irodalomban a népi és
urbánus irányzat között zajlott.
287

A M ÁSODIK É L ETM Û

Kállai Ferenc (Danton). Danton halála, 1978

Miértlehetettfontosatársadalomnak,hogylegyenNemzetiSzínház?
mert az épülettel kapcsolatban élt valami beteljesületlenség, ami egyrészt érzelmileg fájó, másrészt bármikor előhozható, tehát manipulálható volt. Sokak számára a nemzeti Színház Blaha lujza téri épületének felrobbantása annak a jelképe,
hogy ezzel a nemzetből valami elveszett (a szocializmus ellenében), és hogy ez gaz
ármány volt. nem tudom, hogy csak gaz ármány volt-e, vagy valóban a metróépítés miatt történt az elpusztítása. De hát az sem végleges épület volt, ugye, bár igaz:
utána még rosszabb helyre került a színház, a hevesi Sándor térre.
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Az emberek másfél száz éven át a nemzeti érzés és összetartozás valamifajta jelképét igényelték, és valamilyen helyszínt akartak ennek az eszmének, amelyben
rengeteg fontos és szép idea fogalmazódott meg: a nemzeti nyelv gazdagítása, ritka diadalmas pillanataiban a világirodalom folyamatos újrafordítása és minél kisebb
distanciával való előadása, mint például hevesi Sándor Shakespeare-sorozatai. Az
értelmiség is igényelhetett egy olyan szakmai központot, amely a rendkívül sok el
nem végzett feladat helyéül szolgálhatott. Tehát egy határozott tudományos igény
is involválta ezt a szándékot, meg egy nagyon erős érzelmi megközelítés, hogy legyen egy nemzeti Színház. és a történelem, az hogy 1848-ban a forradalom első estéjén az emberek a nemzetiből vonultak az utcára vagy, hogy 1968-ban varsóban
Kazimierz Dejmek Ősök-előadásáról indul a lengyel forradalom, tehát jól tudjuk,
hogy a színház olyan közösségi hely, ahol 500–800–1000 ember együtt rendkívül
fel tud erősíteni egy gondolatot vagy akár egy mondatot. A nemzeti Színháznak tehát ilyen történelmi tradíciói is vannak.
Ugyanakkor a budapesti nemzeti korszerűtlen volt. Korábban az európai városokban a nemzeti Színház állandó társulattal bíró, államilag fedezett költségvetésű színház volt, mellette lehetett egy vagy több városi színház, ami leginkább magánszínház volt, tehát illékonyabb az időben: létrejött, megszűnt. így a nemzeti
jelző magát a színházat jelentette, az állandóságot. ezekben az országokban ennek
a története jelentette a színházkultúra folyamatosságát, de ez a múlt az, ami a későbbiekben a változások gátját is jelentette.
mondok egy példát: amikor a hatvanas években észtországban jártam, viljandiban
új színházépületet kezdtek építeni. Abban a színházban az előadások mellett, ami
természetesen a leglényegesebb tevékenységük volt, számos más kulturális missziót
láttak el: irodalmi folyóiratot adtak ki, napilapot szerkesztettek, könyvkiadással foglalkoztak, zenei képzéseket tartottak és zenei produkciókat is bemutattak. Tehát egy
olyan szituációban, amikor az észt nyelv az orosz birodalmon belül hátrányos helyzetű volt, az értelmiség központja lett a színház. Tulajdonképpen idealizálva a nemzeti színházi gondolatot, ilyen indulatok és nemes szándékok körül indultak el a nemzeti színházak, amelyek később, a körülmények változásának következtében kezdtek
bemerevedni. A háború után magyarországon hirtelen nagyon sok nemzeti Színház
lett. Az állami dotációt és biztonságot az összes államosított színház megkapta.
mi pedig azt gondoltuk, hogy színházművészetünknek rengeteg tartozása van,
nyitni kell, és ehhez a nemzeti Színház jó helyszín és lehetőség lehet.
NagyPéter13 odahelyezésenemjelentetteennekalehetőségnekazelvesztését?
nem. Ő nem érdekelt bennünket. A nemzeti Színház mint protokolláris intézmény a legkevésbé sem érdekelt bennünket. eszünkbe nem jutott, hogy megtisz13

nagy péter (1920–2010): magyar irodalomtörténész, kritikus, az elTe egyetemi tanára, 1978 és
1979 között a nemzeti Színház igazgatója.
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teltetés lenne a nemzeti Színházban dolgozni. Tehát természetesnek tartottuk,
hogy legyen egy ember, aki ha nagyon szeret nyakkendőben és öltönyben járni, akkor járjon és képviselje a nemzeti Színháznak azt a vélhetően szükséges külsőségét, amit mi egyáltalán nem kívántunk volna képviselni. Azon kívül nagy péter nagyon jó fordí tó és rend kí vül mű velt em ber volt, s ko ráb ban elég meg bíz ha tó
kritikákat írt. én addig soha nem találkoztam vele, olvastam folyóiratokban a kritikáit, fordításait, és ilyen értelemben becsültem. (Az később derült ki, hogy nagy
pétert valahogy az utolsó pillanatban dobták be pozsgaynak is.) Akkor fontosabb
volt, hogy a saját közegünket fel kellett adjuk, és helyette egy új közegben kezdtünk el dolgozni olyan jelentős művészekkel, mint például a mesterem. összességében tehát annyival fontosabb volt a dolog szakmai része, hogy ez egyáltalán nem
érdekelt bennünket, az viszont tény, hogy nagy péterrel pillanatok alatt botrányossá vált a helyzet.14
Tudomásul vettük, hogy egy nagy tekintélyű egyetemi tanár a nemzeti Színház dekoratív vezetője. el nem képzeltük – ez nyilván a naivitásunk vagy ostobaságunk –,
hogy ő bizonyos koncepciókkal indul, tehát úgy érzi: a megbízatása nem protokolláris. valószínűleg ebben dölyf is volt, mert úgy érzetük, hogy azért vagyunk ott,
mert a mi koncepciónk olyan erős, és nem azért, hogy nagy péter koncepcióját képviseljük vagy megvalósítsuk. Tehát nem éreztük magunkat alkalmazottnak.
elindultak a szerződtetések. Számos művésztől közös megegyezéssel elváltunk,
hogy Kaposvárról, Szolnokról szerződtethessünk embereket, akik vezető művészek.
ez érdekelt bennünket, ezzel foglalkoztunk. Az első találkozásunknál kiderült, hogy
nagy péter koncepciója szerint a magyar dráma elfelejtett klasszikusait vagy kísérleteit szeretné előtérbe helyezni, mi pedig a tökéletesen hiányzó német és francia
romantikát, a kortárs nyugati és magyar irodalmat. ez lényegi differencia volt köztünk. A másik lényeges differencia az eltérő mentalitásból adódott. mi színházi emberek voltunk, rendetlenek, szabad szájúak, és találkoztunk egy, a formákat rettentően tisztelő egyetemi emberrel, aki ha például a szerződtetéseknél – amelyeket
mint igazgató ő írt alá – történt valami vis major, dührohamot kapott, és presztízskérdést csinált abból, hogy az ő idejét pazaroljuk. mi pedig értetlenül álltunk ez
előtt, mert korosztályilag és mentalitásilag annyira különböztünk. és rá kellett arra is jönnünk, hogy ez az egyébként jelentős kultúrával bíró ember a színházi élet
alapvetéseivel sincs tisztában, például azzal, hogy ott permanens jelenlét van, és
mindig történik valami, amire a lehetőségek szerint azonnal és a legoptimálisabb
választ kell adni. olyan nincs, hogy megáll a színházban az élet. ez volt tulajdonképpen az első intő jel. Aztán jött egy nagyon sűrű időszak. én a Dantont rendez14

Tóth Dezső miniszterhelyettes (művelődési minisztérium) feljegyzése Aczél György részére a
nemzeti Színházban kialakult helyzetről – 1978. december 30. Jelzet: mnl ol XIX-I-9-a – magyar nemzeti levéltár országos levéltára – művelődési minisztérium – pozsgay Imre miniszter iratai – nemzeti Színház-dosszié – iktatószám nélkül – 1978. (34. doboz) Géppel írt tisztázat, saját kezű aláírás és pecsét nélkül, pozsgay Imre láttamozásával, bizalmas minősítéssel.
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tem, és ekkor már annyira elmérgesedett a köztünk lévő viszony, hogy folyamatos
feljelentések mentek Aczélhoz rólunk vagy rólam. mondjuk, az egyik az volt, hogy
nem vettem részt egy igazgatósági ülésen, ez igaz is, mert a második gyermekem
éppen akkor született, és ezt az igazgató, aki leginkább mátraházán, az akadémiai
üdülőben alkotott, jelentette Aczélnak. mi pedig be lettünk idézve egy dorgatóriumra a párt teljes kulturális vezetése elé. ott volt Kornidesz mihály,15 Tóth Dezső,16
pozsgay, Berecz János,17 Aczél. és ott volt nagy péter, aki előadta a vádpontokat: politikai, ideológiai és fegyelmi meg nem felelés, munka el nem végzése stb. Amikor
ez a grémium megtudta e történet igaz változatát, akkor érezhető volt, hogy nagy
péter kegyvesztett lett. Aczél rácsapta az ajtót, és úgy két hétre rá nagy péter minden bejelentés nélkül, váratlanul távozott. Ő, aki az első bemutatón, a Dantonhalálán tüntetőleg nem akart ott lenni (párizsba volt repülőjegye), végül – valószínűleg a barátai, értelmes társai rábeszélték, hogy ezt nem teheti meg a nemzeti Színház
új igazgatója – tehát az utolsó pillanatban mégis eljött. mindez nagyon éles, durva
és megosztó volt a színészek számára is.
Az ő személyénél fontosabb, hogy abban a négy évben nagyon jelentős, remek
művészekkel (Őze lajos, Kállai Ferenc, Bessenyei Ferenc, Sinkovits Imre és mások)
találkoztunk. e találkozások nélkül nagyon sok tanulsággal és tudással lettünk volna kevesebbek. Fontos időszak volt, hogy ne csak egyívású emberekkel találkozzunk. Bár hozzáteszem, hogy amikor odakerültünk, sokakkal már az alkotópályájuk zenitjén túl, és talán befogadási kíváncsiságuk határán túl találkoztunk. Sokuk
mögött már teljes életmű állt, és többen rossz néven vették, hogy elölről kezdődjön valami más. Talán ha ez kicsit korábban történik, akkor ez a találkozás kevesebb
kölcsönös sérelemmel és több haszonnal járt volna. így végtelenül nehéz és helyenként tragikus volt ez a négy év, bár tanulságokban, tapasztalatokban döbbenetesen
gazdag. és ha nincs ez a négy év, akkor nem jöhetett volna létre a Katona József
Színház, ami tulajdonképpen Kaposvár, Szolnok és a nemzeti szimbiózisa. Ráadásul sallangoktól, ideológiai kötelezettségektől mentes, szabad színházi társulásként
jött létre, ami abszolút különlegességnek számított magyarországon. Az pedig diadal, hogy létrejöhetett.
15

16

17

Kornidesz mihály (1930–): tanár, majd az mSzmp KB Tudományos Közoktatási és Kulturális
osztály vezetője (1973–1983), a magyar Televízió elnöke (1983–1987), mSzmp Agitációs és propaganda Bizottságának tagja (1973–1987), mSzmp KB tag (1980–1988).
Tóth Dezső (1925–1985): kultúrpolitikus, irodalomtörténész. Az Irodalomtörténeti Intézet munkatársa, közben a szegedi egyetemen tanított. A magyar írók Szövetségének párttitkára volt,
majd 1960–1962 között a magvető Könyvkiadó irodalmi vezetője. 1964–1977 között az mSzmp
KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályán helyettes vezető, 1977-től kulturális, 1980tól művelődési miniszterhelyettes.
Berecz János (1930–): politikus, az mSzmp Külügyi Bizottságának első titkára, az mSzmp KB
Külügyi osztályának vezetője, 1982-től a Népszabadság főszerkesztője, 1985-től a KB ideológiai
és propagandaügyekkel foglalkozó titkára. ebben az időszakban a párt egyik legbefolyásosabb
politikusává lépett elő, 1987-ben a politikai Bizottság tagja is lett.
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Csomós Mari (Lucille), Cserhalmi György (Desmoulins), Kállai Ferenc (Danton)
Danton halála, 1978

SziládiJánossal18 milyenvoltegyüttdolgozni?
Sziládi János végtelenül szimpatikus, rendkívül korrekt, nyílt, egyenes, abszolút
együttműködésre kész ember volt. úgy tudom, a pártközpontból jött, meggyőződéses baloldali ember volt, pártfunkcióval, akinek nagy belső csatát kellett megvívnia,
hogy ő az általunk képviselt szellemiség mellett kötelezte el magát, aminek tulajdonképpen egyik áldozata lett. hiszen azért váltottak le, mert azt a fajta politikai
cenzori tisztet nem töltötte be, amit vártak tőle, ehelyett abszolút együttműködött
velünk. nagyon szerény ember volt, és a döntések szinte 100%-át átadta nekünk.
18

Sziládi János (1939–1999): író, színigazgató. 1964–1965-ben Színháztudományi Intézetben kezdte
pályáját. A művelődési minisztérium színházi osztályán dolgozott 1965–1970 között. 1968–1969-ben
a Színháztudományi Intézetet miniszteri biztosként vezette. 1971-től a Kortárs, majd a Magyar
Nemzet rovatvezetője, 1977-től 1979-ig a magyar Szocialista munkáspárt Központi Bizottságában dolgozott. 1979. március 1-jétől július 31-ig a nemzeti Színház miniszteri biztosa, 1979. augusztus 1-jétől 1982. március 31-ig igazgatója volt. ezután a móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
igazgatója lett.

292

IV. SZ ÍNHÁZ AK

Garas Dezsô (A-A), Avar István (X-X). Emigránsok, 1979

Társ volt, gyakran vitte el a balhét helyettünk, miközben biztosan folyamatosan szemrehányásokat kapott. ezeknek csak egy része jutott el hozzánk, a nagy részét ő vállalta magára. nagyon együttműködő, nagyon-nagyon remek ember volt.
AtársulathogyanfogadtaaNemzetibenkialakulthelyzetet?
nagyon bonyolult helyzet alakult ki. például az emblematikus öreg major viszonya Aczéllal az illegális múltban gyökeredző barátságból és kötődésből szembeállássá változott: Aczél még major múltbeli érdemeit is kiforgatta és negatívan mutatta be. Amikor major mellett próbáltam érvelni, Aczél közölte: major már az illegális
mozgalomban is csak tehertétel volt, mert mindig attól kellett félni, hogy e pojáca
293

A M ÁSODIK É L ETM Û

miatt lebuknak, annyira túljátszott minden szerepet. De Aczél major pályáját is akadályozni igyekezett, mert például feltételként próbálta szabni számunkra, hogy
major nem rendezhet, mi pedig ezt nem voltunk hajlandók elfogadni. S nemcsak
azért, mert a mesterem volt, hanem azért sem, mert bár öreg ember volt, aki már
nem a virágkorát élte, ez a feltétel mindenképpen méltatlan volt a pályájához és
művészi nagyságához.
marton endre és major Tamás nagyon különbözően reagált az érkezésünkre.
major rögtön fölismerte, hogy miközben pozíciót tekintve én léptem az ő helyére,
ez neki egyáltalán nem veszteség, tehát a minket beiktató társulati ülésen dicshimnuszt adott elő. marton viszont tragikusan élte meg a jövetelünket, és sajnálatosan
korai halálának is ez lehetett az egyik oka. nem tudom, hogy pontosan mi történt
vele, de hogy ez nem jól hatott rá, abban biztos vagyok.
Döbbenten olvastam, hogy nagy péter miket mondott a társulatnak ezen a beiktató társulati ülésen.19 Arra viszont jól emlékszem, hogy a belépés szituációja volt
rettentően nehéz. például körbevittek minket, hogy megmutassák a szobáinkat, és
akkor egyszer csak azt lehetett látni, hogy amikor zsámbéki szobájában marton
megpillantott egy lámpát, elsápadt. Kiderült, hogy a lámpát marton irodájából hozták át. ez a kicsinyesség és gonoszság rettenetes volt. erre emlékszem. Arra nem,
hogy milyen buta és semmitmondó volt a beszéd, arra nem.
Csupa botrány volt körülöttünk. Azok miatt is, akiket elküldtünk. pedig hát ezek
evidens és valamilyen cél érdekében történő döntések voltak. például Sólyom Ildikót nem azért küldtük el, mert nem szerettük, hanem mert helyette lázár Katira
és molnár piroskára számítottunk. Az öregek közül Gobbi hilda nagyon gyorsan
megérezte, hogy az új helyzet neki jó, remek szerepeket is kapott. pártolt és megkedvelt bennünket, mi pedig nagyon sokat tanulhattunk tőle.
Az érett korú generációból például Őzének a színészetét végtelenül gazdagnak,
progresszívnek és izgalmasnak tartottuk, úgy éreztük, hogy ő lesz az egyik, akit előtérbe helyezünk, de a ﬁzikai állapota erre már nem volt alkalmas. A belső hierarchia ijesztően egymásról szólt, tehát arról, hogy ki van éppen elől, Kállai Feri, Sinkovits van-e éppen eggyel följebb a ranglétrán, vagy Kálmán Gyuri. Inkább egymással
vívtak. Belterjes játék zajlott köztük, amit elég nehezen tudtunk értelmezni. Túl sok
volt az önzés, a felesleges energia és versengés. Kállai Feri nagyon terhelhetőnek bizonyult, de nagyon nagy konﬂiktussal indult a Dantonhalálának próbaidőszaka,
igaz, aztán jó barátsággal folytatódott. ezzel a generációval nehéz volt a közös szót
megtalálni. Sokszor nagyon jól lehetett dolgozni velük, de a szellemi azonosság nem
igazán alakult ki. nem mellesleg négy év után Kállai Feri indította el a bomlást.

19

nagy péter újonnan kinevezett főigazgató beszéde a nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésén – 1978. április. Jelzet: mnl ol XIX-I-7-cc – magyar nemzeti levéltár országos levéltára –
Kulturális minisztérium – pozsgay Imre miniszter iratai – A nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének anyagai – 1978. (22. doboz) Géppel írt tisztázat, pecsét és aláírás nélkül.
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Benedek Miklós (Varravin), Vajda László (Raszplujev),
Kun Vilmos (Tarelkin), Gelley Kornél (Oh). Tarelkin halála, 1981

Közben a politika is úgy döntött, hogy ez így ne folytatódjon tovább. ez pozsgaynak, az egész kaland szellemi atyjának a személyével konkrét kapcsolatban lehetett. hallottam olyan lekicsinylő véleményt, hogy itt végül is csak két politikus csatározása zajlott, de ez nem ennyi volt. ennél nagyobb lett a döntés súlya is, meg
eredménye is, és bizonyos folyamatok a színházban is megindultak. ez az egész
nemcsak presztízsről szólt, hanem elvekről meg célokról.
ezzel nagyjából egy időben érett pozsgay leváltása is, akinek nyilván túlzottan megnőtt a politikai presztízse, ezért már veszélyesnek találtatott. ezért a pozsgay nevéhez köthető intézkedéseket is próbálták ellehetetleníteni, így a nemzeti színházi
felállást is igyekeztek megbontani. ennek Kállai Feri volt a legfőbb képviselője, vissza295
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Kun Vilmos (Tarelkin), Olsavszky Éva (Brandahlisztova). Tarelkin halála, 1981

adott remek szerepeket, sokszor nyíltan kifogásolta a tevékenységünket, rosszakat
nyilatkozott rólunk, vagy az eseményeket a saját szája íze szerint interpretálta.
Az is egyértelművé vált, hogy a nemzeti Színház párttitkára, vadász Ilona mindenben az általunk generált változás ellenkezőjét kívánná. A párt pedig nagy ellenőrző
szerv volt, a központból irányítva és kerületekre lebontva. mivel a színház a vII. kerületben helyezkedett el, onnan jött a legerősebb támadás, ami végül maróthy lászló20
budapesti párttitkár dörgedelmeivel zárult. én a maga anyagából tudtam meg, hogy
nem tudom hányban pártfegyelmit kaptam, ami azért érdekes, mert nem hiszem,
20

maróthy lászló (1942–): A KISz Központi Bizottságának első titkára, az mSzmp politikai Bizottságának tagja, 1980-tól a budapesti pártbizottság vezetője. 1984 végétől a minisztertanács elnökhelyettese, a Tudománypolitikai Bizottság és az állami és Kossuth-díj Bizottság az elnöke. 1986tól az országos Tervhivatal elnöke. 1987–1989 között a Környezetvédelmi és vízgazdálkodási
minisztérium vezetője.
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Székely László díszlete a Tarelkin halálához (1981)

hogy a memóriám romlott volna ennyit, inkább arra gondolok, hogy ez lényegtelennek tűnt az igazi történésekhez képest.
A négy év alatt természetesen sokféle csata zajlott. például az úgynevezett – jobb
szót nem tudok rá – második vonal, amelyhez még jelentős színészek tartoztak,
úgy érezte, hogy ha annyi konﬂiktus van közöttünk és a nagy bölények között, akkor érdemes átállni a mi oldalunkra, így ha ők kiütik a bölényeket, a helyükbe léphetnek. hihetetlenül izgalmas mozgások voltak, amelyekben nagyon nehéz volt a
szakmai igazság oldalán maradni, és nem azt támogatni, aki így felénk húzott. végig meg kellett őriznünk a kíváncsiságunkat, s, azt hiszem, ez sikerült.
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HogyanfogadtákaNemzetiSzínházszínészei,hogytöbbemberthoztakSzolnokrólésKaposvárról?
nem hoztunk olyan sokat, de a régiek mégis úgy élték meg. nagyon furcsa színház volt. Attól, hogy a két jelentős művész mellett kettős hatalom, két stáb alakult
ki, a társulat morálisan erodálódott. Rossz hierarchikus viszonyok és állapotok alakultak ki, ez tökéletesen ellentétes egy szellemében friss és mozgékony színházi létezésnek. Csak presztízs, presztízs, presztízs szinte mindenben, s közben elveszett
a lényeg. Tehát nem csak szándékon múlt a dolgok ilyetén alakulása.
Azthogyanfogadtaatársulat,hogylétrejönazönállóKatonaJózsefSzínház?
ez is borzasztóan érdekes, de azt hiszem, ezzel kapcsolatban kronológiailag számos tévedés van, és ez nyilvánvalóan a visszaemlékezések hiányosságára vezethető vissza. Szóval, volt az a bizonyos pártbeli csatározás, amit vadász Ilona21 és maróthy lászló nyert meg. Aztán jöttek a hírek, hogy új vezetés lesz. vámos lászló
személye egészen nyilvánvaló volt. vámos nem volt tanárunk, de nagyon becsültük,
viszont stilárisan teljesen különböztünk, esztétikailag nagyon nagy távolság volt
köztünk. Ő szeretett bennünket és közölte, hogy igényt tart ránk. Tehát a jogfolytonosságunk nem szűnt volna meg. De konokok voltunk, és ezt jól tettük. Abban
az időszakban az elvek melletti kiállásnak eredményei lehettek, ez most nem mondható el. ennyit romlott a világ!
valószínűleg a politika egyrészt érezte a változásokat, másrészt, ahol nagyon erős
volt az ellenállás vagy tehetségek is mutatkoztak, ott, ha nagyon kemény volt a csata,
visszavonultak. Tehát akkor mi közöltük, hogy nem maradunk ott. ez rosszul esett
vámosnak, mi pedig nem tudtuk, hogy mi lesz a következő lépés, miből fogunk
megélni. Született egy furcsa átmeneti ábránd: azt terveztük, hogy zsámbéki elég
nagy lakásában színiiskolát indítunk, és majdcsak megélünk valahogy, aztán a sors
majd eldönti, mi lesz.
Tehát nem tettek ki minket, hanem mi mondtuk ki, hogy elmegyünk, és erre jött
a zűrzavar. Tulajdonképpen zavarban voltak, mert a döntésünk kritikai és nemzetközi fogadtatása erős volt. valami megmozdult, amivel az illetékesek nehezen tudtak elszámolni. Ők ezt csöndben akarták lebonyolítani. nem sikerült.
pozsgay annak idején – talán akkoriban, amikor marton endre invitált a nemzetibe – behívott és felvetette: mi lenne, ha a Katona József Színházra, aminek akkor
zajlott az átépítése, kidolgoznék egy koncepciótervet. Az első feltételem az volt,
hogy természetesen csak zsámbékival. ezt a tervet meg is csináltuk, ami valószínűleg ott lehetett pozsgaynál, aki fölhívott egy éjszaka, amikor mi épp a színiiskolát
terveztük. Azt kérdezte, mit szólnék ahhoz, ha most elővennénk azt a tervet, és le21

vadász Ilona (1919–2001): rendező. 1945-től a nemzeti Színház tagja. A magyar Rádió állandó
rendezője.
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Szirtes Ági (Vilma), Csomós Mari (Róza). Boldogtalanok, 1982

választva a nemzeti Színházról, a Katonából lenne nekünk önálló színházunk vagy
a várszínház épületében jöhetne létre az új színház. mi a Katona épületét már ismertük és jobb helynek tartottuk, elfogadtuk az ajánlatot.
A kérdése azonban arra vonatkozott, hogy hogyan fogadta ezt a társulat. Amikor a változás, a pártfegyelmi meg a fenyegetés volt, akkor természetesen mindenki összerándult, s ki erre, ki arra, ki ennek drukkolt, ki annak.
Döbbenetesen jó az az utolsó pozsgay-levél, amelyben egyszer csak utasít. erre
sem emlékeztem, pedig remek levél. ennek következtében tulajdonképpen 24 óra
alatt létrejött a Katona. mi pedig elkezdtünk gondolkozni, neveket felvázolni, hogy
hogyan lehet egy színházat létrehozni, kiket kérünk fel. és fantasztikus volt, hogy
a két igazi etalon, Gobbi és major is társult hozzánk, de ugyanígy máthé erzsi, Gelley Kornél, horváth Jóska és a náluk ﬁatalabb Sinkó laci. Tehát tulajdonképpen a
nagyszülők gárdája, de abszolút társként. pedig érzelmileg Gobbinak vagy majornak a nemzeti Színház elhagyása döbbenetes dolog lehetett. nekik ez igazi szakítás volt. viszont az apák generációja távol maradt. Igaz, nem is igen kaptak ajánlatot tőlünk. A Katona József Színházban ekkor minden szerepkörre fantasztikus
emberek gyűltek össze. még korban is remekül tagoltan jött létre a társulat.
A mi nemzetis mandátumunk megszüntetése csak kishír volt, de az új színház
létrejötte mindenkit gondolkodásra késztetett. és jött a Katona első bemutatója,
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Balkay Géza (Troilus) és Csomós Mari (Cressida). Troilus és Cressida, 1980

A manó,22 aztán a többi, és az a nagyon erős munka, amivel mindezt létre tudtuk
hozni. A Katona felállásakor Aczél elsősorban zsámbéki személyét kifogásolta, én
politikailag megbízhatóbbnak tűntem, így vele kapcsolatban még több kört kellett
futni, amelyben Gobbi, mint nagyanyó a nagyszájúságával és a nyersességével odacsapott: tessék tiszta lapokat adni a színház létrejöttéhez. Annak, ahogy ő Aczéllal
perlekedett, súlya volt.
és aztán a történet dramatikus fordulata, amit felidéz a maga írása és összegyűjtött anyaga is: felhívás, hogy hozzam létre a Katonát, majd amikor a szerződések megköttettek, kiderült, hogy nincs meg az alapítólevél. újabb fordulat: előtte egy héttel
szűnt meg pozsgay miniszteri pozíciója, de a személyzetisénél le volt téve az alapítólevél, amit pozsgay még a hivatali idejének lejárta előtt írt alá. így az a jogi kifogás,
22

zsámbéki Gábor: Amanó, 1982. október 15.
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Csomós Mari és Székely Gábor az Ahogy tetszik próbáján, 1983

amivel Aczél intencióinak megfelelően a szakszervezet és a párt illetékesei próbálták ellehetetleníteni a színház megnyitását, nem állta meg a helyét. Szerencsére
a vII. kerületi pártbizottsággal ellentétben az v. kerületi kifejezetten támogató volt.
A felújított színházat egyébként még az előző évben, 1981-ben mi, mint nemzetisek nyitottuk meg zsámbéki Jókai-rendezésével (Tháliaszekerén), én meg 1982ben ott vittem színre Füst milán Boldogtalanokját. Az átépítés ellenére nagyon
rosszul megépített épület volt. Bementünk és azzal szembesültünk, hogy például a
színpad és a nézőtér között nincs összeköttetés, márpedig ez alapvetés egy színház építésénél, mert ha, mondjuk, lent van az ügyeletes orvos, és egy színész rosszul
lesz, akkor kapcsolat kell hogy legyen közöttük. ehelyett itt a pincébe kellett lemen301
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Udvaros Dorottya (Rosalinda). Ahogy tetszik, 1983

ni, ott lehetett zsilipelni és a vécék mellől feljönni a büféből. A – természetesen gyönyörűen kialakított – protokollszobánál kivágattunk egy ajtót, és azon keresztül lehetett közlekedni. Aztán egészen szűk portálja volt a színháznak. első dolgunk az
volt, hogy ezt leszedettük, és egy sajátos, kitűnő tér jött létre. A nézőket és a színpadot már nem választotta el semmi. A színpadi szinten nem alakítottak ki vécét a
színészeknek. Az irodánk egy négy négyzetméteres takarítószertár volt.
hét év bezárás után nehéz volt a közönséget visszaszoktatni a színházba, a taxisok nem tudták, hol van, kivitték a közönséget a József Attila Színházba. A Katona
előtt megállni sem lehetett, mert ott volt az aluljáró, tehát a frontját csak gyalogosan lehetett látni. De mindent kitaláltunk, hogy felhívjuk magunkra a ﬁgyelmet:
szórólapokat ragasztottuk, egy nagy társulati tablót raktunk a kirakatba, ahogy valamikor a harmincas évek nemzeti Színházában is látható volt.
Két év után lett jó a látogatottságunk. még azt is megengedtük magunknak, hogy
egy előadást, ami ugyan közönségsiker volt, de szerintünk kevésbé sikerült, néhány
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Papp Vera és Székely Gábor a Boldogtalanok tévéváltozatának próbáján, 1984

előadás után levegyük műsorról. Szabadok voltunk. ezt nem nosztalgiázásként mondom, de a jelen katasztrofális színházi körülményei között, ez paradicsomi állapot volt.
A rendszerváltás előtt hittünk abban, hogy a közönség mozgósítható, tanítható,
hogy közösen, együtt tanulhatjuk a színházat, a világot. Aztán rá kellett jönnünk,
hogy rossz a diagnózis, mert a többség kevésbé nyitott a jóra, és nyitottabb rossz
hívó szavakra. Keserves felismerés volt.
Azt sem felejtem el, amikor a Katonában megjelent – igazgatóként nekem kellett
fogadni – egy politikai megbízott a Belügyminisztériumból, akinek a feladata színházunk „patronálása” volt. A ﬁatalembernek nem tudom a nevét. Bemutatkozás után a
beszélgetést egy egyszerre keserves és mulatságos vallomással kezdte. hogy ő a zeneművészeti Akadémián végzett fuvola szakon, de nem volt lakása, gyereke született,
s mint fuvolista nem tudott megélni. Könnyek között, hosszan mesélte, hogyan került a Bm-be. hogy ez trükk volt, vagy valóság – nem tudom, de valószínűleg valóság.
Azt is közölte, hogy ő senkit nem fog bántani és a Katonáról csak jót fog jelenteni.
Szolnokon csak sejtettük, hogy a büfében kik azok, akik kívülről jöttek be és jelentenek. ez viszont már a rendszerváltás bevezetése volt. Furcsa világban éltünk.
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1

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 értelmezhetők. A szöveg alig igényel beavatkozást, csupán egy-két mondatos belső húzásokra
kerül majd sor. mennyivel kevesebb munkára lesz szükség, mint például egy Shakespeare-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 jelöletlen 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 kortörténeti tanulmányok híján. minden jelenet stílusa más és más, s az egész mű dramaturgiája sajátosan „filmes” jegyeket mutat.
végül is a próbafolyamat elindulásáig hosszas elemzés és búvárkodás következett,
melynek során olyan adatok kerültek napvilágra, amelyeket – úgy vélem – érdemes
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.
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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 KELETKEZÉSE
2

mint m. Csudakova, 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 Menekülésszületésének 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 – Szerafima 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.

FORRÁSOK
Bulgakov második felesége, l. J. Belozerszkaja Azemlékezésmézecímű memoárjában
(Ardisz Kiadó, Ann Arbor, michigan, 1979.)3 J. A. Szlascsov A Krím1920-bancímű
emlékiratát jelöli meg a Meneküléslegfontosabb forrásaként. Szlascsov4 a polgárháború végén a Krím-félsziget hírhedetten kegyetlen hadműveleti parancsnoka volt.
A bukás után Konstantinápolyba emigrált, de aztán hazatért, és amnesztiában része2

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 Konstantinápolyban, 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: MyLifewithMikhailBulgakov, 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 körülmények között meggyilkolták. (A nevében szereplő ë-t korábban o-nak írták át, újabban e-nek.)
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Major Tamás (Fehér fôparancsnok), Cserhalmi György (Hludov). Menekülés, 1984

sült. Könyve „Részletek egy emlékezésből” alcímmel, D. Furmanov5 előszavával 1924ben 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–ahogyafehérgárdistákláttákcímű gyűjteményt (moszkva–leningrád, 1927.)6 is. v. obolenszkij,7
5

Dmitrij Andrejevics Furmanov (1891–1926) író, az orosz-szovjet polgárháborúban a vörös hadsereg komisszárja, politikai megbízottja volt.
6
Revolucijaigrazsdanszkajavojnavoposzanyijahbelogvargyejcev. I–v. Gaszudarsztvennoje Izdatyelsztvo.
7
vlagyimir Andrejevics obolenszkij (1869–1950) politikus, a szocialista forradalom ellenzője. Részt
vett a krími harcokban, 1920-ban emigrált.
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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 vonatkozó 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 elbeszélés 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 Bulgakovban 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 mulasztását, 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 kiragadott, s teremtő fantáziájával földúsítva megörökített. mindenesetre megdöbbentő,
hogy észrevételeire, megállapításaira mennyire rímelnek a Menekülésben föllelhető
mozzanatok.
Azemlékezésmézecímű kötetében Belozerszkaja azt is elárulja, hogy a svábbogárfuttatás motívumát Arkagyij Avercsenko,10 orosz szatirikus író művéből merítette
Bulgakov. Avercsenko Egyegyügyűemberföljegyzéseicímű karcolatgyűjteménye
1921-ben jelent meg Konstantinápolyban, az új Szatirikon Kiadónál. Autentikus forrásnak 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 Avercsenko képzeletének szüleménye.
8

pjotr nyikolejevics vrangel báró (1878–1928) a polgárháborúban az ellenforradalmi fehér hadsereg főparancsnoka, a vörösök győzelme utáni emigrációjában az orosz monarchikus rend
visszaállításáért dolgozott. Katonai pályafutását kétkötetes emlékiratában rögzítette: Zapiszki.
párizs, povSz, 1929.
9
ljubov Jevgenyijevna Belozerszkaja: U csuzsogo poroga. In Boszpominanyija. moszkva, hudozssztvennaja literatura, 1989.
10
Arkagyij Timofejevics Avercsenko (1881–1925) szatirikus író, színházkritikus. 1922-ben emigrált, prágában halt meg. A hivatkozott mű: Egyegyügyűemberföljegyzései(ZapiszkiProsztodusnovo. Konstantinápoly, novüj Szatirikon, 1921).
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említett tanulmányában Csudakova arra is rámutat, hogy Korzuhin dollármonológja 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. Ugyanolyan 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 tekintettel – 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 éjjeliszekrény, 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.

ALAKOK
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 éppúgy egy „híres idealista professzor fia”, mint Bulgakov, akinek édesapja a kijevi hit11

valentyin petrovics Katajev (1897–1986) újságíró, haditudósító, író, számos színdarab szerzője
(például Akörnégyszögesítése,AWerthertmármegírták), legismertebb regénye: Távolbanegy
fehérvitorla. A hivatkozott kötet: SirHenryésazördög (SzerGenriicsort, Berlin Knyigoizdatyelsztvo piszatyelej, 1923.).
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Bán János (Golubkov), Bodnár Erika (Korzuhina). Menekülés, 1984

tudományi Akadémia tanára volt. Ugyanolyan „átkozott értelmiségi”, mint amilyennek 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 kíméletlen 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 – emlékirataikból ismert – egymás elleni acsarkodása hludov és a Főparancsnok viszonyában.
Csarnota vezérőrnagy eredetijét már korántsem ilyen könnyű azonosítani. valószínűleg több lovassági tábornok személyiségjegyei keverednek benne, de az is lehet,
12

pavel Szergejevics popov (1892–1964) irodalmár, ﬁlozóﬁatörténész, esztéta, Bulgakov barátja.
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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 mezernyickij14 huszárezred-parancsnokra, mert mindössze egy huszárezred harcolt a Krímben, s ennek vezetője – gyenge idegzetére hivatkozva – idő előtt otthagyta a szolgálatot, 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 fölfedezhető, így Golubkov nevében a ’galamb’, Szerafimáéban a ’szeráf’, mahrovéban a ’megrögzött’, 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: „Csendes 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” dolgozó hóhér alakjában. Golovan kozákkapitány figuráját az író feltehetően Kalinyin
kapitányról, Szlascsov egyik adjutánsáról mintázta, aki – az emlékirat tanúsága szerint – egyszer éppen Sarov ellen védte meg a tábornok becsületét.
K. Rudnyickijnak15 a Meneküléselső kiadásához készített jegyzeteiből megtudhatjuk, hogy Afrikan személyében az akkori krími érsekről, venyiaminról rajzolt
cseppet sem hízelgő képet a szerző. Korzuhin alakját viszont második felesége gyakran 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.
13

14

15
16

17

Alekszandr pavlovics Kutyepov (1882–1930). A fehér csapatok egyik vezetője, aki a végső vereségük után emigrált, s a Szovjetunió ellen szervezkedő orosz összkatonai Szövetség élén állt.
1930-ban szovjet ügynökök elfogták, s gyanús körülmények között hunyt el.
msztyiszlav vlagyimirovics mezernyickij (1895–1937) lovassági tisztként végigharcolta az I. világháborút és a polgárháborút. 1920-ban emigrált, de egy évvel később hazatért, 1937-ben a
szovjet hatóságok koholt vádak alapján elfogták és kivégezték.
Konsztyantin lazarevics Rudnyickij (1920–1988) kritikus, esztéta, mejerhold-kutató.
vlagyimir pimenovics Krimov (1979–1968) üzletember és szerkesztő. Szentpéterváron 1913-tól
adta ki a Fővárosésvidék–Azéletszépsége című kétheti exkluzív magazinját, amelyből 1917ig, a lap megszűnéséig kilencven szám jelent meg. 1921 után emigrált.
Sarov, Kalinyin, venyiamin és Klimov kilétét nem sikerült pontosítani.
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MOTÍVUMOK
A Menekülést a szovjet irodalomtörténészek többsége, például vera Szmirnova (Könyvekéssorsok, 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, a Menekülés pedig a végét,
az összeomlást. Belozerszkaja megjegyzi, hogy Bulgakov sohasem tekintette összetartozónak e két művét, bár a Menekülést 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 előzményében, 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 álmában megjelenik.
Csudakova fölhívja rá a figyelmet, hogy a Menekülésnéhány motívuma Bulgakov
korábbi novelláiban is fölbukkan. Az akasztó tábornok alakja, akihez áldozatai visszajárnak, 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 akasztott. Szóbeli utasítással, mely nem szerepelt a napiparancsban.” (Sándor lászló fordítása.) Aharmadikáravirradóéjjelcímű, ugyancsak 1922-es töredék főhőse, Bakalejnyikov 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

EGYHÁZI ÉS BIBLIAI IDÉZETEK
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 kazamatából 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
18

19

vera vasziljevna Szmirnova (1898–1977) irodalomtörténész, esztéta. Az utalás a Szovjetszkij
piszatyelj kiadónál Knyigiiszugybü:sztatiivoszpominanyija eredeti címmel megjelent tanulmánykötetére vonatkozik.
Az írások magyarul: mihail Bulgakov: Acéltorok. elbeszélések, tárcák és karcolatok. Budapest,
európa Könyvkiadó, 2007.
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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 apokalipszist. 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. fejezetében szereplő, az egyház ellen támadó „szárazföldi vadállathoz” hasonlítja a szovjethatalmat. 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 arcába vágja: „vadállat!” e megállapítást Krapilin később tágítja bibliai értelművé: „Ahogy
a könyvekben meg van írva.” Krapilin itt valószínűleg a Jelenésekkönyve13. fejezetének másik, úgynevezett „tengeri vadállatára” gondol. A „tengeri vadállat” tudniillik
két dologban is hasonlít hludovhoz: mindenek fölött hatalommal rendelkezik, ugyanakkor 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 (fordított 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 részletet 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. Bizonyítja 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 „pojácának” nevezheti őt.

TOVÁBBI IDÉZETELV ÉS UTALÁSOK
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 menekülésed.” 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!”
20

vaszilij Andrejevics zsukovszkij (1783–1852) költő, műfordító, az orosz romantikus költészet
első kiemelkedő alakja, I. Sándor cár nevelője.
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Cserhalmi György (Hludov), Bodnár Erika (Korzuhina). Menekülés, 1984

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 figyelmét 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 minden orosznak lermontov ismert költeménye, ADémonegyik sorát juttatja eszébe:
„ne sírj, gyermek, ne sírj hiába!” (I. rész, 15. szakasz – Radó György fordítása.) Különösen azért, mert A. G. Rubinstein 1871-ben írt hasoncímű operájában így kezdődik
a Démon egyik híres áriája.
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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 tanmesét: 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 medalionját is kockáztatják, hogy szórakoztassák Korzuhint, ő viszont nemcsak jogos nyereményüket 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 „szörnyeteg” 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. nyekraszov22 KiélboldoganOroszországban?című poémájának híres, önmagában népdallá 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. A Menekülés
eredeti szövegét olvasva az orosz irodalom ismerői további puskin-, lermontov-,
Gogol- és Jeszenyin-sorokra asszociálhatnak.

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.
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NEVEK, ADATOK
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 második álom elején hivatkozik. m. v. Rodzjanko25 – akinek ismeretségével az állomásfőnök kérkedik – ismert nagybirtokos politikus volt. Az állami Duma elnökeként
egyetértett a polgári forradalommal, s annak 1917 februárjában bekövetkezett győzelme után az állami Duma Ideiglenes Bizottságának vezetője lett. ezt a lépését a
monarchista szellemű fehér tisztek nem tudták neki megbocsátani. nevének említésére tehát hludov valószínűleg elkomorul, ezért siet kijelenteni az állomásfőnök:
„De Rodzjankóval nem rokonszenvezem…”
Barbovics, Kutyepov, Fosztyikov és Kalinyin tábornokok, akikhez a második álomban 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. hiteles 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 cárként: „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,

23

Szemjon mihajlovics Bugyonnij (1883–1973) a szovjet forradalomban a vörös hadsereg lovasságának 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 vezetője, 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 törvényhozó szerv volt.
26
Ivan Gavrilovics Barbovics (1874–1947), mihail Arhipovics Fosztyikov (1886–1966), nyikolaj petrovics Kalinyin (1984–1949), pjotr Szemjonovics mahrov (1876–1964) vrangel hadseregének
tábornokai.
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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 követségekkel 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 gyermekmesék jellegzetes szereplője a fekete szakállas ember, aki elviszi a kislányokat és kisfiúkat. A Sislí, ahol a Görög Don Juan bizományi üzlete található, Konstantinápoly
görög negyede. A hetedik álomban Korzuhin és Csarnota a chemin nevű, francia kártyával játszott közismert játékot űzi, amelyet ők másik nevén, kilencesként emlegetnek.
A nyolcadik álomban hludov visszatér egykori véres tettei színhelyére, hogy megbűnhődjék, s így megnyugtassa lelkiismeretét. megjegyzendő, hogy eredetije, Szlascsov tábornok szintén hazament Szovjet-oroszországba, ám neki nem kellett kivégzőosztag elé állnia: amnesztiában részesült, mert röpirataiban és emlékezéseiben
megbánást tanúsított. egy katonai akadémia tanáraként érte a vég, éppen a Meneküléselkészülésének esztendejében: egyik hajdani áldozatának öccse agyonlőtte.

A MÛ SORSA
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,

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 Alekszandrovics 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- hoszszabb ideig más moszkvai színházakban is dolgozott. Bulgakov darabjának, ATurbincsaládnapjainak ősbemutatóját is ő vitte színre.
30
oszaf Szemjonovics litovszkij (1892–1971) újságíró, szerkesztő, drámaíró, kritikus, Bulgakovot
élesen bírálta.
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Bán János (Golubkov), Cserhalmi György (Hludov). Menekülés, 1984

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 beleegyezett bizonyos változtatásokba, de litovszkij a kért módosítások tényleges végrehajtásától tette függővé az engedélyezést. (litovszkijt éppen ekkor tanúsított hajthatatlansága 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 igazgatóságával, 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, lunacsarszkij,31 Sztanyiszlavszkij és nyemirovics-Dancsenko, ugyanakkor a sajtóban meg318
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indultak a szerző és műve elleni támadások. A lapok Bulgakovot „reakciós utat járó,
tipikus kispolgári írónak” bélyegezték, drámája ellen pedig így tiltakoztak: „Menekülés? – Soha!”
1928. október 9-én a darabot – nyemirovics-Dancsenko elnökletével – megvitatta
a művész Színház művészeti tanácsa. mint az ülés jegyzőkönyvéből kiderül,32 a műsorpolitikai Főbizottság három főbb módosításban egyezett meg a szerzővel:
1. Az első képet úgy kell átalakítani, hogy „az ne keltse a fehérek viharos győzelmének 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 színreviteléért. 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 Színház állítana színpadra” – jelentette ki.
Két nappal később (október 11-én) engedélyezték a Menekülésbemutatását – 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: „A Menekülésúgy, amint van, szovjetellenes 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 évtizeddel később bekövetkezett haláláig nem hagyta el a Szovjetunió területét.
A Menekülés 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. Belo31

Anatolij vasziljevics lunacsarszkij (1875–1933) művészetpolitikus, az első szovjet közoktatási
és kulturális népbiztos, akinek jelentős szerepe volt a színházi élet alakításában, a realista-naturalista 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 színházában 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 Szergejevics vivien (1997–1966) rendezte.
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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 alakítója 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 MAGYAR FORDÍTÁS
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. Bulgakov Drámákcímű kötetében viszont, amelyet 1971-ben adott ki az európa Könyvkiadó, már az 1962-es szovjet kiadás alapján átdolgozott és kontrollszerkesztett
kitűnő műfordítás jelent meg. A SzínháziKalauz 1981-es, negyedik, bővített és átdolgozott 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 a Meneküléshez
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 szövegváltozatot. 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 meg36

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 színpadra, 1990 után parlamenti képviselővé választották.
37
Alekszandr Alekszandrovics Alov (1923–1983) és vlagyimir naumovics naumov (1927–) filmrendezők, 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.
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erősítésre szorultak, mert döntően befolyásolják a darab hangulati hatását. egyrészt
az első négy álom instrukcióiban a konkrét utasítások helyett Bulgakov gyakran sejtetéssel 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 kimennek, hanem a „falból lépnek ki”, vagy „mintha a földből bújnának elő”, illetve „eltűnnek”. 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 szövegében 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 célszerűbb Karpov-horhosnak fordítani (ez egy kis tanya volt, ahol a fehérek egyik legfontosabb harci állásukat építették ki); az ötödik álomban a svábbogárfuttatás épületénél nem „arany levelű”, hanem görvélykóros babérfák állnak; a svábbogarakra
pedig a kazanyi cári egyetem entomológia-, azaz rovartan- és nem etimológia-professzora 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 frontövezetben.” 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 Csarnota megszólalását Artur „antiszemitáskodásnak”.

A MÛHELYMUNKA
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 PolgárháborúésháborúsintervencióaSzovjetunióbancímű 1983-as, moszkvai kiadású,
kitűnő enciklopédiát.39 Az utóbbi munka nélkülözhetetlen segítségnek bizonyult,
mert nemcsak a darabban szereplő események és személyiségek pontos behatárolásához adott támpontokat, hanem bőséges fényképanyagával bemutatta a kort, rajzaival 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 alkotott művét, az Egyutazástörténetét.mindezeken kívül Kovács léna még számos,
Bulgakovra, illetve a Menekülésre vonatkozó tanulmányt és egyéb adalékot lefordított
számunkra, amelyeknek egy részét – a vrangel és Szlascsov emlékezéseiből, továbbá
Avercsenko karcolataiból válogatott szemelvényekkel együtt – a produkció műsorfüzetében közöltük.
A darabbeli események világosabb áttekintése és az előadás korhűségének megteremtése érdekében több szakértő segítségét is igénybe vettük. A budapesti görögkeleti templom, illetve a pravoszláv kápolna protoierejei, dr. Berki Feriz és Babinyec
Joakim az első kép kolostori világában, a szerzetesek és az érsek öltözékének, viselkedésének és a szertartások menetének tekintetében igazítottak el bennünket. A
kor történelmének sajátos vonásait Kun miklós egyetemi docens41 vázolta számunkra, 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 műsorfüzetben. Az előadás látványvilágának kialakításához a hadtörténeti múzeum egyenruha-, fegyver- és zászlótörténészeinek a véleményét is megkérdeztük. Dr. Szilárd
léna, az elTe orosz tanszékének docense42 a darab – jelen írásban ismertetett – szövegfilológiai 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 muzsika eredetijét fölkutattuk. így a második és a harmadik álomban a „lassú, lágy keringő”

39

eredeti címe: GrazsdanszkajavojnaivojannajaintervencijavSZSZSZR. Szovjetszkaja enciklopegyija.
40
vagyim leonyidovics Andrejev (1902–1976) orosz költő és író, részt vett a krími harcokban, 1920tól 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 naturalizmus vonásai keveredtek a realista ábrázolási móddal.
41
ma Széchenyi-díjas egyetemi tanár.
42
ma már nyugalmazott egyetemi taná
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Székely László díszletterve a Meneküléshez, 1984

helyén – amelyre Csarnota csapatai vonulnak, s amilyenre „hajdanában a gimnazistabálokon 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 hangulati 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 párhuzam 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 EREDMÉNYEK FÖLHASZNÁLÁSA
egy drámaszöveg problémáinak és ezek megoldásának ilyen terjedelmes részletezése
után szükségszerűen adódik a kérdés, hogy a föntebb fölsorolt, főként filológiai értékű adatok és megfejtések mennyire hasznosíthatók a darab színre vitelének gyakorlatában. Tágabban értelmezve: a színházi dramaturg feladatkörébe sorolható-e ténylegesen 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 megjelenítő színmű esetében például elengedhetetlenül szükséges az adott korra, helyszínre, 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 mintázta 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 világában. 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 szövegkörnyezetükkel.
A harmadik csoportba azok az információk tartoznak, amelyek szintén nélkülözhetők egy érvényes előadás létrehozásánál, de birtoklásuk érzelmi kötődést idézhet
elő a rendezőben és a színészekben a darab, illetve szerepük iránt. elkötelező érvénnyel szólhat egy dráma mellett például érdekes keletkezéstörténete vagy – főként
remekmű esetében – méltatlanul szerencsétlen színpadi sorsa. A színészt inspirálhatja szerepe eljátszásában, ha tudja, milyen neves színészek alakították már korábban 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 kialakulására. ám valójában az információk összessége nem vezérfonalul, hanem háttérül
szolgál a darab színpadra állítása során. A szöveg által fölvetett kérdések megvála324
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szolása, az ismeretek, adatok megszerzése egzakt, eredményességét tekintve számszerűen értékelhető folyamat. A próbák megkezdődésével azonban az egész információhalmaz érvényessége, fölhasználhatósága megkérdőjeleződik, sőt határozott
kétellyel szemlélendő. Az olvasópróbától kezdve a színházi alkotómunka kiszámíthatatlan folyamattá válik, mert nem a pontosság és az alaposság, hanem az érzékenység 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 kívülről, az utókor pontos és szenvtelen rálátásával, történelemként szemlélik a cselekményt, amelyet meg kell testesíteniük. ha hludov alakítója túlságosan tudatosítja
magában, hogy a figura eredetije hazatérése után okos taktikával elkerülte a büntetést, nem tudja eljátszani a szerepet, amely éppen hludov csillapíthatatlan vezeklés- és bűnhődésvágyával teljesedik ki. Tehát bizonyos tények homályban maradása
ugyanolyan inspiratív lehet a színész számára, mint amilyen lendületet adhat munkájának egy-egy nehezen értelmezhető szövegrészlet jelentésének, utalásainak hirtelen megvilágosodása. vagyis a darabra vonatkozó ismeretek szilárd, szabatos rendszere 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 lehetőség 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 filológusok munkáját is el kell végeznie.
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Székely Gábor a Katona József Színházban eltöltött hét évada alatt öt előadást rendezett. ha számításba vesszük a nemzeti Színházban színre állított és a Katonában
továbbjátszott produkciókat (mrożek: Emigránsok, Füst milán: Boldogtalanok),
akkor is csak hét előadással volt jelen a magyar színházi életben 1982 és 89 között.
ám ezek az előadások – Shakespeare: Ahogytetszik (1983) és Coriolanus (1985),
Bulgakov: Menekülés (1984), Füst milán: Catullus (1987), molière: Mizantróp (1988) –
a pályáján s a Katona első korszakában etikai-esztétikai mértéket megszabó, a formálódó színházi műhely lényegét meghatározó alkotásoknak tekinthetők. (Természetesen a színház proﬁljának és stílusának alakításában társa volt zsámbéki Gábor,
aki ebben az időszakban tizenhárom bemutatót jegyzett és az akkor még vendégként dolgozó Ascher Tamás négy munkájával; ők hárman rendezték a darabok kétharmadát.)
még a Shakespeare-vígjáték is beleillik Székely mániákusan problémaközpontú
rendezéseinek sorába, amelyek centrumában rendre olyan alakok belső vívódása
áll, akik magányosak, a társadalomtól elfordulók vagy kirekesztettek, etikai tartásukat óvók, önmagukkal és a világgal egyaránt konﬂiktusba kerülők. e szempontból is törvényszerűnek tűnik, hogy Székely rátalált Füst milán Catullusára, hiszen
ebben majd’ minden szereplőre érvényes a fenti jellemzés.
Tudjuk, Székely Gábor már főiskolás kora óta készült e mű megrendezésére. először kétrészes rádiójátékot készített belőle, amit 1985. október 27-én sugároztak,
csak ezután vállalkozott a dráma színpadra állítására, amihez akkoriban a Katona
1

A Színház 1987. júniusi számában megjelent, azonos című kritika (1–6) átdolgozott és kibővített változata.
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József Színházban nemcsak ideális feltételek adódtak, de a dráma sötét, kilátástalan atmoszférája, a szereplők közötti kapcsolatok reménytelensége összecsengett
azoknak az éveknek a közhangulatával is. (Ugyanez az egyezés többek között Ascher
1985 decemberében bemutatott, ikonikus Háromnővérében és fogadtatásában is
kimutatható.)
emlékeztetőül a történelmi közegről: 1986–1987 legnagyobb sokkja a csernobili atomerőmű-katasztrófa volt, amelynek ténye és késleltetett kommunikációja megrázta és félelemmel töltötte el az emberek sokaságát. A hazai politikai életben egyfelől egyre nyilvánvalóbb lett a gazdaság leépülése, nyilvánossá vált, hogy az ország
vezetése növekvő mértékű külföldi hiteleket vesz fel, ugyanakkor fokozódott a mind
gyakrabban és nyíltabban fellépő ellenzéki akciók (többek között a Duna körnek a
bős-nagymarosi vízi erőmű építése elleni tiltakozásai, az ellenzékiek monori, majd
lakitelki találkozója, a március 15-i független ünnepségek, a Tiszatáj című folyóirat
Kádár Jánosról szóló nagy Gáspár-versének közlése, az írószövetség felbomlasztása) elleni politikai és hatósági fellépés.
A Katona József Színház előadásai ezekre az eseményekre direkt módon nem
reagáltak, de a külső hatások lenyomata természetesen kimutatható bennük. Székely Gábortól különben is mélységesen idegen a didaktikus és közvetlen aktualizálás, őt mindig és mindenekelőtt az emberek közötti kiismerhetetlenül bonyolult
kapcsolatok hálójának kibontása foglalkoztatja, amelynek értelmezése persze magába foglalja azt a közeget is, amelyben e rendezések születnek. így történt ez a
Catullusnál is.
Székely közismerten hosszú hónapokat foglalkozik egy-egy darab előkészületeivel és próbájával, ezért átlagban évente csak egy premierre vállalkozott, de a Katona József Színházban tovább ritkultak a bemutatói. Az első évadban – a nemzetis
produkcióival együtt – három előadása van műsoron, aztán tizennégy, majd tizenhét hónapot kellett várni a következő rendezéséire. A Catullus előtt másfél év, utána pedig csaknem két év telt el az előző (Coriolanus) és az utolsó katonás (Mizantróp) munkája között. (ez egyben azt is jelenti, hogy az 1984/85-ös és az 1987/88-as
évadban egyáltalán nem született Székely-bemutató!) A premierek ritkulása nem
magyarázható csak az igazgatói teendők sokaságával, ennek feltehetően alkotáslélektani okai éppen úgy lehettek, mint a választott és egyre súlyosabb problematikájú drámákra való felkészüléshez általa nélkülözhetetlennek tartott elmélyülés fokozott igénye.
A Catullus bemutatójára 1987. március 9-én került sor. Az évad első premierje
zsámbéki Gábor rendezésében Spiró György Csirkefeje volt, ezt követte Corneilletől a L’IllusionComique, amit vendégként Szikora János állított színpadra, végül a
szezont ljudmilla petrusevszkaja Háromlánykékben című Háromnővér-parafrázisának Ascher Tamás rendezte előadása zárta (Közben zsámbéki az egri színházzal
közös produkcióban színre vitte még o’neill Hosszúútazéjszakábanját is.) Kiemelkedően erős évad volt, amelyben a bemutatók más-más szempontból lettek emlé327

A M ÁSODIK É L ETM Û

kezetesek: míg a Corneille-mű leginkább atelier-jellegével keltett érdeklődést, a Csirkefej és a Háromlánykékben erősen és közvetlenül reﬂektált a mindennapi valóságunkra, Füst milán darabjának előadása pedig a végletes és végzetes emberi viszonyok analízisével és bemutatásával e valóság mélyáramlatait érzékeltette.

A DARAB
Füst milán egy 1925-ös keltezésű naplójegyzetében az önálló színházművészet mára kikristályosodott esztétikai alapkövetelményeit fogalmazta meg: „lehetetlen,
hogy ugyanarról beszéljenek egy jelenetben, mint ami szemléletesen lejátszódik.
Unalmas, mert kétszer látjuk ugyanazt. másról kell folynia a szóharcnak, mint amiért
a valódi harc folyik! egy olyan jelenet sem létjogosult, amelyben az egyik ember a
másikkal nincs valamily feszült viszonyban: vagyis az egyik ember a másiktól akarjon valamit. ha érzéseit akarná kifejezni – ezeket dramatizálni kell –, legyen ingerült, szidja, tegyen a másiknak szemrehányást, vagy legyen gyanakvó, vagyis a közlött érzésen felül egy másik indulat vigye a mondanivalóit, mert csak ekkor van a
mondanivalónak drámai élete!”2
Az író e követelmények következetes megvalósításával viaskodott a Catullus ismételt újrafogalmazásai során, s hogy mennyire „eredményesen” azt mindennél jobban mutatja: korának irodalmi és színházi közélete nem tudott mit kezdeni sem ezzel a művel, ezzel a drámai fogalmazásmóddal, struktúrával, sem a darab által sugallt
életérzéssel.
Bár Füst milán szinte véletlenül talált rá a – Boldogtalanok és a IV.Henrikkirály
mellett – harmadik nagy drámájának főhősére és témájára, törvényszerűnek tekinthető, hogy Catullus és élete drámára inspirálta.
nem mintha az időszámítás előtt 87-től 54-ig élt költő sorsa bővelkedett volna
drámába illő eseményekkel, de az író nem is életrajzi vagy történelmi drámát formált alakjáról. Akárcsak rajongásának örök tárgya, Shakespeare, ő is szabadon kezelte a történelmi tényeket, témákat; a maga s kora problémáiról írt a történelminek tűnő műveiben is. Az írót Catullusban a költőnek verseiben is megörökített
gyötrelmes szerelme érdekelte, Catullus a világirodalom első olyan költője, aki a nőt
nemcsak istennőnek, hanem „démonnak, bestiának is látta” (Babits), s akiből egy
konzul nálánál idősebb, szabados életű feleségéhez fűződő szerelme gyűlöletet és
szeretetet egyszerre váltott ki.
ez a komplex érzelem, ez a művészi-emberi sors adott alkalmat arra, hogy az író
a maga ﬁlozóﬁai-etikai problémáit, a boldogság elérhetetlenségének visszatérő gondolatát megfogalmazza. Catullus élettörténetének néhány mozzanatát felhasználva,
Füst milán alapvetően lírai fogantatású, énközpontú, vallomásos drámát írt. olyan
drámát, amelyben minden szereplő egy bonyolult kapcsolatrendszer hálójában vergődik, és az így kialakult helyzetet sem elfogadni, sem megváltoztatni nem tudja.
2

Füst milán: NaplóI–II. Budapest, magvető Kiadó, 1976. 1925. április 1. II. 78.
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Máté Gábor (Catullus). Catullus, 1987

nincs tehát klasszikus értelemben vett drámaiság a műben, nincsenek kihegyezett összecsapásokba torkolló konﬂiktusok a szereplők között. ez a hálószituáció
már a darab kezdete előtt kialakult – ezt a darab sok más „hibájával” (például a ﬁgurák fejlődésképtelenségével, a drámaiatlansággal, az érzelmek és a konkrét cselekvések motiválatlanságával stb.) együtt a dráma kortárs bírálói, élükön osvát ernővel,3 kifogásolták is –, s ha nem is változatlan formában, de a mű végéig fennmarad.
ebben a hálóban metellus, a konzul anyja, Flavia és felesége, Clodia között őrlődik;
Flavia utálja menyét, és mindent megtesz azért, hogy visszaszerezze a ﬁát; Clodia
a számára elviselhetetlen otthonból új és új kapcsolatokat létesítve menekülne. De
3

Uo. 1927. szeptember 1. II. 127–129.
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Benedek Miklós (Metellus), Udvaros Dorottya (Clodia). Catullus, 1987

metellus egyik nővel sem tud szakítani; Clodia tízévi házasság után sem tud szabadulni metellustól, noha már hat esztendeje készül férje meggyilkoltatására, ugyanakkor más férﬁakkal – mindenekelőtt az őt imádó Catullusszal – sem tud együtt élni;
Catullus nem tudja, nem meri egyértelműen vállalni szerelmét, önkínzó módon kíséri ﬁgyelemmel Clodia kapcsolatait, s egyként féltékeny a nő férjére s alkalmi szeretőire, de nem tud mit kezdeni érzelmeivel; Calvus, Catullus barátja, de jóban van
Clodiával éppen úgy, mint annak barátnőjével Tertulliával – és így tovább.
ebben a kapcsolatrendszerben két olyan személy van, aki nem csupán elfogadja
a sors kínálta helyzeteket, de a maga módján cselekszik is: Flavia és metellus. Flavia Clodia iránti gyűlölete, illetve félelme attól, hogy elveszti ﬁát, indítja el az események láncolatát, ő teszi pokollá a ﬁa és menye életét, ezáltal megrontja a két ember közötti viszonyt is, ő az, aki – a ﬁa segítségével – felbéreli egnatiust, a görögöt
(akit Clodia is felbérelt férje meggyilkolására), hogy kompromittáló adatokat szolgáltasson Clodiáról, s ezzel közvetve Catullust is szenvedéseinek tetőpontjára juttatja. metellus viszont az egyetlen, aki kilép az ördögi körből: miután egyértelművé válik számára, hogy Clodiát végképp elvesztette, viszont a nő nélkül értelmetlen
az élete, s a dráma csúcsjelenetében – Catullusszal való találkozásakor – megismeri énjének másik felét, az ugyanolyan gyenge és tehetetlen költőt, végez magával.
A többiek súlyos kompromisszumokat kötve tengetik tovább életüket.
nehéz eldönteni, ki a gyávább és gyengébb: metellus-e, aki nem merte és tudta
tovább vállalni sorsa belső ellentmondásait, s kimenekült az életből, vagy Catullus
330
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és Clodia, akik egymást nem tudták és merték vállalni, ehelyett más-más partner
hívó szavának engedve érzelem nélkül sodortatják magukat az életben.
A dráma dramaturgiai sajátossága, hogy a címszereplővel egyenrangú másik főszereplője is van: metellus. e két ﬁgura lelki rokonsága több mint nyilvánvaló. erre
nem csupán az írónak az alakok jellemében és helyzetében felfedezhető önéletrajzi elemei utalnak – metellus és Flavia kapcsolata, metellus polgári foglalkozása, illetve Catullus költő, művész volta, valamint a nálánál idősebb asszonyhoz fűződő
felhőtlennek nem mondható kapcsolata stb. –, hanem mindenekelőtt a harmadik
felvonásbeli nagy jelenetek, amikor kölcsönösen rá kell döbbennie a két férﬁnak arra, hogy helyzetük azonos. nemcsak azért, mert ugyanazt a nőt szeretik, ráadásul
mindketten reménytelenül, de főleg azért, mert ebben a helyzetben egyformán tehetetlenek, érzelmeiknek kiszolgáltatottak s végtelenül magányosak. metellus ki is
mondja ezt Catullusnak: „a te sorsod is az, ami az enyém!” ez a két, egymást pontosan kiismerő, egymást tükröző férﬁ azt is megérti, hogy még ebben a paradox
helyzetben is egyedül ők lehetnének barátok. ez magyarázza, hogy igazából csak
Catullus gyászolja meg metellus halálát.

ELÔZMÉNYEK
A mű megírása után négy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy az író által is feledésre ítélt Catullust pártos Géza felfedezze, a madách Színházban 1968. február
2-án bemutassa, s újabb majd’ húsz évnek ahhoz, hogy a dráma egyfajta adekvát
színpadi formája megszülessék.
pártosnak elévülhetetlen érdeme, hogy Füst milán mind a három nagy drámáját
színre vitte, a Boldogtalanokat 1963-ban, a IV.Henrikkirályt pedig rá egy évre. Az
első kettőt még az író is láthatta, és kései elégtételt kapott: számára is bebizonyosodhatott, hogy drámai művei színpadra valók. Az 1928-ban, a nyugatban megjelent Catullust azonban már csak halála után fél évvel mutatták be.
miként Székely, úgy pártos Géza sem tekintette a Catullust történelmi drámának
vagy példázatnak, ezt világosan kifejezte az előadás látvány világa. Török Iván díszlete római és mai elemeket ötvözött, míg mialkovszky erzsébet jelmezei a hatvanas évek végének divatját idézték. Aláfestésül Carl orff-zene szólt, maszkos-táncos
betétek ellenpontozták az egymást gyötrő szereplők közötti jeleneteket. Az előadás
kritikai fogadtatása nagyfokú értetlenségről árulkodott.
létay vera például meghökkenéséről számol be: „Clodia vogue-eleganciájú mini
kisestélyiben! Catullus zakóban! metellus ballonkabátban! Kezdeti meghökkenésünket azonban idővel elfelejtjük, s természetesnek találjuk öltözéküket. és ez elgondolkodtató. pártos Géza a művészet ráérzésével vetítette ki látvánnyá a darab talán legjellemzőbb sajátságát: időnkívüliségét, a történelmi háttér ürügy-jellegét.”4 Ő is, mások
4

létay vera: Catullus zakóban. In Uő: Igentésnemetmondani. Budapest, magvető Könyvkiadó,
1972. 211–215.
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is (többek között molnár Gál péter) a látvány eklektikussága mellett az üres teatralitást, a színpadias szövegmondást is nehezményezték, elismerve persze a bemutató
tett-voltát, s megjegyezve, hogy a mű igazi színpadi megszületésére még várni kell.
A madách színházi ősbemutatót egy amatőr-alternatív együttes próbálkozása követte: 1983 decemberében az újjáalakult Stúdió K az Óbudai Gázgyár művelődési
házában kialakított játszóhelyén vállalkozott a Catullus eljátszására. De Fodor Tamás,
aki metellust is alakította, nem a darab teljességét prezentálta, hanem a művet alapanyagnak tekintette ahhoz, hogy általában a múlttal, közelebbről pedig az együttes múltjával való leszámolás modell-előadását hozza létre. Ugyanakkor a próbák s
az előadások a bonyolult darab elemzésére, a színészek életkorától és felkészültségétől esetenként távoleső ﬁgurák megfogalmazására, kemény stúdiómunkára is alkalmat adtak. ez tehát a dráma egy önreﬂektív, a benne kialakuló kapcsolatrendszer kibontására koncentráló interpretálás volt, amelyben bizonyos dramaturgiai
megoldásokat vagy szerepeket alaposan meg is változtattak (például metellus anyjából, Flaviából a konzul lánya lett!).
Füst milán drámájának igazi, revelatív megvalósítása tehát továbbra is váratott
magára mindaddig, míg Székely Gábor nem vállalkozott a bemutatására. Székely a
Boldogtalanok után törvényszerűen jutott el a Catullusig, ahogy ezt Koltai Tamás
kritikájában részletesen taglalta: „A Catullus-rendezésből ugyanaz a fullasztó feszültség árad, mint korábban a Boldogtalanokból. A drámai konﬂiktus is hasonló: a szerelem és a gyűlölet láncával egymáshoz kapcsolt három ember iszonyú lelki marakodása. ott is, itt is gyilkossággal akarja kitépni magát egyikük a kínzó kapcsolatból.
ott is, itt is az ölésre biztatnak valakit, és ott is, itt is öngyilkosság lesz belőle. A Boldogtalanokban a fölbujtott ítélet-végrehajtó, a Catullusban a kiszemelt áldozat fordítja maga ellen a fegyvert, mindketten a kiúttalanság végső mozdulatával. A két
gesztus tartalmában annyi a különbség, amennyi a két dráma szereplőinek tudati
szintjéből következik. A Boldogtalanok önelemzésre képtelen beszűkültjei ösztönösen, a zsigerek és idegek primitívebb szféráiban élik meg ugyanazt, amit a Catullus
polgári-értelmiségi ﬁgurái tudatosítani kénytelenek: az emberi kapcsolatok kozmikus reménytelenségét. Füst milán, »az egetverő magány költője«, a pár soros rendőrségi újsághírből és az antik költő lírai alapélményéből is a saját lelkéből leledzett
szorongásélményt emelte elvont okoskodás nélküli létﬁlozóﬁává.”5

AZ ELÔADÁS
Kegyetlen mű Füst milán Catullusa. S ha lehet, még kegyetlenebb a dráma Katona
József színházi előadása.
már az előadás zenei bevezetője jelzi: a színház ki akar mozdítani bennünket nézői kívülállásunk sáncai mögül. Steve Reich zongorán megszólaló agresszíven monoton ostinato-szekvenciái belénk hasítanak, s egyben megadják a hallatlanul erős
5

Koltai Tamás: odi et amo. ÉletésIrodalom, 1987. március 20.
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érzelmi, akusztikus és látványdinamikájú előadás rendkívül zaklatott atmoszféráját. ez a zenei motívum a felvonások kezdetekor és végén, illetve az átdíszletezésekkor szólal meg.
Antal Csaba díszlete és Szakács Györgyi jelmezei nem ókori miliőt idéznek, mint
ahogy a darab rendkívül igényes szöveggondozása során is minden, konkrétan Catullus korára vonatkozó utalást kiiktatott a rendező s a dramaturg, Duró Győző.
A Katona József Színház előadása kortalanul 20. századi látványvilágú. A díszlet
és a térképzés felidézi s egyben meg is haladja a Székely Gábor előző rendezéseiben
látottakat. Az ajtók sokasága, a csupasz villanykörték, a hiányos parketta, a piszkos
téglafal, a rozsdás felületek, a zegzugos terek, a megtört falsíkok állandó látványmeghatározói voltak a rendező – Székely lászlóval közösen létrehozott – előadásainak.
Antal Csaba is felhasználja ezeket az elemeket, de minden eddiginél izgalmasabb,
igen erős atmoszférát sugalló játéktereket tervezett. A négy különböző helyszín variált díszletelemei között van egy hangsúlyos állandó: a színpad előterében egy rozsdás vasrúd, illetve az arra szerelt tárcsa, amely tartja a töredezett födémet. ennek
– akár önmagában áll, akár mellé helyeznek egy-egy bútordarabot – hármas funkciója van: tudatos zavaró elemként megtöri a teret; az egyik térbeli szervezőpontja a mozgásnak (meg kell kerülni, neki lehet támaszkodni stb.); a különböző helyszínek kopottsá ga mellett ez a feldúcolásra szol gáló tárgy folyamatosan egy
pusztulóban levő világ képét szuggerálja. A mindig teljes mélységében használt színpadot különböző beugrók, ajtók, teret szűkítő falak, lendületes sík felületek, valamint a Székely Gábor rendezéseire oly jellemző éles világítás teszik mozgalmassá.
Az első felvonás kocsmahelyszíne inkább egy több funkciójú fürdőház-lebuj képzetét kelti. Baloldalt, a tekintetet a színpad mélyére irányító falat elöl két ajtó, hátrább a falra merőleges asztal töri meg, míg jobboldalt elöl egy nem tudni hova vezető félig nyitott ajtó s a színpadot szinte kettéosztó fal látható. A fal előtt
feltornyozott székek, mögötte üveges bejárati ajtó. A háttérben gyanús célú benyílók körvonalai sejlenek fel, s egy vasredőny, amelyet rugdosnak, amelyen fémtárggyal
végighúzva bántó hangot keltenek, s amelyet felhúzva vakító fénynyaláb hasít bele
a tér félhomályába.
hasonlóképpen dinamikus a többi tér is. A második felvonás díszletének lényeges elemei: egy ajtólabirintus, egy a színpad közepéig benyúló öltözőfülke és jobboldalt elöl egy, a díszletsíkba benyúló hálófülke. Az erősen tagolt teret fotel, öltözőasztal, íróasztalka, székek, lóca még tovább szűkítik. A harmadik felvonásban
egy óriási ebédlőasztal foglalja el a jobb oldali színpadrészt, bal oldalon ajtók, dívány, a háttérben üveges tolóajtón keresztül az ebédlő látszik, illetve egymásba
forduló ajtók tömege teszi labirintussá a bejárati szektort. A legtágasabb szín az
utójátéké, ekkor hátul a színház csupasz fala látszik, s az oldalról bevetődő fények
még tágasabbá teszik a teret. A szín csaknem teljesen üres (egy hintaszék, asztal,
néhány szék és töméntelen üres üveg, matrac, lóca az összes bútor és tárgy a színpadon).
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Az ilyen terek csupa meglepetést tartogatnak. Soha nem lehet kiszámítani, mikor honnan bukkannak fel vagy hová távoznak a szereplők. A térszervezés, a színészmozgatás nem szűkülhet le a színpad elejére, a játék a rendelkezésre álló teret
teljes mélységében betölti. ettől a mozgások hallatlanul dinamikusak lesznek, tere,
tágassága van a bejöveteleknek, a távozásoknak, ugyanakkor a mozgáspályák soha
nem lehetnek egyenes vonalúak, mindig valamilyen „akadály” töri meg a színészek
mozgását. A második felvonásban a színpad közepén levő gardróbszoba például takarja azt az ajtót, amelyen metellus és Flavia jön be, így csak késleltetve látjuk meg
őket, miközben dialógusukat már halljuk. ez a ruhás boksz ugyanakkor egyszerre
átjárható, bujkálásra alkalmas és tömbszerű. így metellus és Clodia nagy vitája közben a nő ki-be járkálhat, öltözik, rakodik, míg a férﬁ számára megközelíthetetlen
területnek számít, így mozgásban is kifejeződik a két ember közötti kapcsolat pillanatnyi állása, Clodia fölénye és metellus kiszolgáltatottsága – ennek a helyzetnek
egyenes következménye a férﬁban felgyülemlő indulat drasztikus kirobbanása, a nő
fojtogatása. A díszlet tehát nem csupán azt fejezi ki, hogy a dráma korát áthelyezték századunkba, hanem funkcionáló drámai tereket is képez.
A dramaturgiai munka is a mű drámaiságának felerősítését szolgálta. Duró és
Székely az író szecessziós modorosságait (a személyes névmások állandó és felesleges használatát, a jelzők halmozását, a mondatok túlbonyolítását, az ismétléseket, az édeskés megszólításokat stb.) következetesen kigyomlálták. ezáltal rendkívül feszes drámai szöveg született. A mű dramaturgiailag úgy vált ökonomikusabbá,
hogy határozott koncepciómódosulást is szolgált. Az előadás középpontjába ugyanis
nem Catullus vagy metellus, hanem Clodia került. hisz végeredményben őbelőle sugárzik az a delejes erő, ami mindenkit megőrjít, addigi énjéből kifordít, akinek hatása alól senki sem vonhatja ki magát. Természetesen mindenkiből más-más reakciókat vált ki ez a delejes teremtés, a nő. Flaviából ﬁára féltékeny anya, gyűlölködő
anyós lesz; Clodius, a ﬁvére éppen úgy belészeret, mint Catullus vagy a férje vagy
Calvus, sőt még barátnője, Tertullia is az ő fényében sütkérezik. Ugyanakkor Clodia
akaratgyengesége, döntésképtelensége, többirányú érzelmi kötöttsége az, ami végül is a drámai helyzetet eredményezi. „nem tudom elszánni magam semmire” –
mondja, s ugyanebbe az állapotba kerül a tőle érzelmileg függő környezete is. Őt a
környezete determinálja, ő megbénítja a környezetét.
A dráma töredezett dialógusokból épül fel. A szereplők mintha nem is egymással
beszélnének, hanem állandóan megszakadó párhuzamos monológokat mondanának.
e monológfolyamok időről időre keresztezik egymást, ilyenkor a dialógus látszata alakul ki. A megszólalásokra egyrészt a felfokozott érzelmi-indulati fűtöttség jellemző,
elkezd valaki valamit mondani, de a mondat – bár grammatikailag teljes – nincs befejezve. Utalások, sejtetések, félig kimondott gondolatok, késleltetett reagálások, ismétlések teszik zaklatottá a dráma nyelvi világát, s egyben költőivé és zeneivé is.
ezek a drámai-nyelvi struktúrák egy bonyolult léthelyzet, ellentmondásos lelkiállapot, kusza kapcsolatok, illetve ezek változásának, kvázi-változásának vagy lénye334
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Antal Csaba díszlete a Catullushoz, 1987

gi változatlanságának kifejeződései, így a dráma színpadi megjelenítésekor egyszerre kell e sajátos dialógustechnikának és az általa megjelenő szituációknak érvényesülniük. Székely rendezéseiben a két komponens mindvégig dinamikus egyensúlyban van.
Az előadásban kivételesen nagy szerepük van a struktúráknak, a ﬁgurák habitusának, a csendeknek, a mozdulatoknak, a tekinteteknek, mindannak, ami a szöveget – ahogy Füst milán is elképzelte – ellenpontozza, kiegészíti, de nem más eszközzel ismétli. A darab nyitójelenetében például hosszan nem történik semmi
érdemleges, a cselekményt ténylegesen elindító esemény. Csak egy furcsa, sejtelmes, visszataszító környezet mozgalmas képét látjuk. hiányosan öltözött férﬁak
tűnnek fel, leülnek, álldogálnak a színen, alig kivehető szófoszlányok, kiáltások hallatszanak valahonnan a hátsó szeparéknak vélhető zugokból. lassú léptekkel előrecsoszog egy ágyékkötős férﬁ, akit a színpad elején visszafordítanak, s a hátulról teljesen csupasz alak eltűnik a félhomályba, leül a fal melletti lócára. egy fehér sálas,
lányképű ﬁatalember sétál át a színpadon, s eltűnik a bal oldali első ajtón, hogy aztán a metellus-egnatius szópárbaj után egy idősebb férﬁ társaságában, kettejük félreérthetetlen kapcsolatára ﬁnoman utalva térjen vissza.
ebben a hangsúlyozottan férﬁtársaságban rezzenetlen, unott arccal tesz-vesz az
idős kocsmáros. Ide, ebbe a viszolyogtató környezetbe rohan be az elegáns metel335
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lus. érkezésére szétrebbennek az emberek, csaknem üres lesz a színpad, de pár pillanat múlva innen is, onnan is fejek bújnak elő, leselkednek, hallgatóznak a szórakozásukban megzavart férﬁak. S a mocskos asztal mellé leülő konzul szaggatottan
beszélni kezd, de senki sincs a közelében, akihez intézhetné szavait. A mondataira
a jobb oldali, félig nyitott ajtóból jön a pattogó válasz, onnan bújik elő egnatius, a
görög. A szövegből alig hámozható ki, hogy ki miről kiről beszél, az állandóan menekülésre kész, agresszív fellépésű görög és a merev tartású, zavart metellus egymást kerülő mozgáspályája és az egymás mellett elsikló szavaik a két embert, a köztük lévő zavaros kap csolatot jellemzik, s megadják az előadás feszültség- és
atmoszférakarakterét. Rövid idő alatt majd’ minden szereplő megfordul e lebujban,
egymást váltják, csak villanásnyi jelenlétük van az egyes alakoknak, s e villanások
ugyanolyan jellegűek, mint a metellus és egnatius közöttié.
Szó sincs itt a megszokott expozícióról, amikor a darab minden szálát a szerző
bemutatja, elindítja, a végkifejlet megértéséhez szükséges információkat megadja.
Itt bizony az első felvonás végére sem lesz sokkal okosabb a néző, csak sejtheti a
szereplők közötti kapcsolatok lényegét, az előadás fokozatosan nyílik ki a közönség számára.
Székely rendezésében a legtöbb látogató – metellus, Catullus, Calvus például –
idegen ebben a közegben, míg a mindig nyitott, hosszú fehér kabátban, sállal megjelenő, gyanús dolgokkal foglalkozó Clodius otthonosan mozog itt, és természetesen birtokolja a teret – mint minden teret – Clodia. metellusnak el sem jut a tudatáig, hogy itt mi veszi körül, annyira beszűkült a gondolkodása, csupán ösztönösen
irtózik a helytől. Calvus külsőleg nyugodtan és természetesen fogadja el a szokatlan helyzetet. Catullus a ﬁzikai rosszullét állapotában, undorodva rohangál fel s alá,
de ezt az undort kiterjeszti az ilyen helyeken járó Clodiára is, hogy aztán a szó szoros értelmében a föld szennyében fetrengve maga is bepiszkolódjon, s önmagától
is undorodva vállaljon közösséget az asszonnyal.
Az előadás egészét és részleteit a színészi jelenlét erejének és áttételes tartalmának kettőssége hatja át, s az a feszültség, ami abból adódik, hogy a konkrét szavak
és cselekedetek mögött mindig valami másról is szó van. példája ennek a második
felvonás eredetileg villanásnyi kezdő epizódja, ami az előadásban igen jelentős lesz.
A már említett vasrúdnál levő kis asztal mellett ül és elszámolást készít Ferox (Kun
vilmos), és fel-alá rohangál a félhomályos, zegzugos szobában Calvus (Sinkó lászló). A mindössze két gépelt oldalnyi jelenetben a kapcsolatok totális abszurditása,
a társadalmi hierarchia, a funkciók tökéletes zűrzavara, a kommunikációképtelenség riasztó mértéke fogalmazódik meg. A jelenetben csak arról van szó, hogy Calvus betoppan metellus házába, s mivel hiába vár Clodiára és Catullusra – akinek keresésére indult –, üzenetet hagy a nőnek, és távozik. eközben Ferox dolgozik. De a
jelenet csúsztatott dialógustechnikáját Székely felerősítette, s ebből bontotta ki azt
a helyzetet, amely a konkrét jelentésnél mélyebb és több lett. Feroxot, a szolgát Kun
vilmos megállapodott hivatalnoknak mutatja, aki funkciója, a házban elfoglalt hely336
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zete alapján fölényben van a betolakodó idegennel szemben, s ezt a fölényét, ha ﬁnoman is, de érezteti. odavetett kérdései – „hitelező vagy?” „Bankár vagy?” – és válaszai – „Akkor ez szerelem.” „nem vagy te bankár.” – a hivatalnok mindenkori, ügyfelet megalázó, mindent mindig jobban tudó, kioktató magatartását sűrítik magukba.
Ugyanakkor Ferox a hivatalnoklét embertorzító hatásainak is megtestesítője: Calvus erélyes fellépésére agresszív visszautasítással, sőt az inzultus kényszerű eltűrésével is reagál, de Flaviához a főnöki hatalom iránti szolgalelkűséggel viszonyul. Feroxszal, a szolgával szemben Calvus kiszolgáltatott helyzetbe kerül, idegessége,
ingerültsége kettős indítékú – nem találja aki(ke)t keres, s felháborítja a szolga viselkedése –, s törvényszerűen vezet a kirobbanáshoz. ezt azonban a színész és a
rendező az abszurd helyzetnek megfelelően nem tragikus összecsapásnak láttatja.
Calvus ráripakodik Feroxra, megragadva a reverjét, magához rántja a szolgát, s úgy
kiabál a képébe. De amikor azt mondja, hogy „egy szót sem!”, akkor visszalöki őt a
székbe, így a következő mondata – „leülni, és tovább írni azt az elszámolást – úgy!”
– groteszkké teszi a helyzetet. A két ember közötti kapcsolat a csendekből születik
meg, abból, ahogy Sinkó tekintetével birtokba veszi a szobát, a fürdőszobát, az öltözőasztalkát, s csak jóval később jelenti ki: „nagyon tetszik itt nekem minden”, meg
abból, ahogy Kun vilmos leﬁtymáló ajakbiggyesztéssel jelzi a szolga véleményét a
látogatóról, s abban az ellentétben, ami a helyét nem változtató, tevékenykedése
közben is belülről mozdulatlan szolga és a helyét nem találó, nyugtalan, örökké
mozgó Calvus között alakul ki.
Az előadás óriási érzelmi és kifejezésbeli szélsőségek között mozog: erős effektusok és csöndek, rohanás és mozdulatlanság, üvöltés és suttogás, éles fények és
tompa árnyékok közvetítik az ellentétes érzelmek viharait. Flavia egy mozdulattal
sepri le a Clodia öltözőasztalán lévő pipereholmikat, ennek a gesztusnak a dinamikája, az üvegek csörömpölése annak a lefojtott indulatnak a levezetése, ami a menye előtti meghunyászkodás, bocsánatkérés csöndje alatt gyűlt fel benne. metellus
és Clodia második felvonásbeli viaskodása közben a csendek és a tettlegességig fajuló veszekedések váltakoznak. hosszan, egymás szemébe nézve állnak, elviselhetetlenségig nő a köztük sűrűsödő feszültség, miközben az érzelmek és gondolatok
hullámzása a metellust játszó Benedek miklós arcán meg a félig háttal álló Udvaros
Dorottya testtartásának változásán követhető. S mennyivel más az a ziháló csönd,
ami metellus Clodiát fojtogató dührohama, az asszony segítségére siető Catullus és
Tertullia kikergetése után következik be, s milyen összetett érzéseket sűrít magába az a hallgatás, ami azt követően áll be, hogy Clodia elárulja: akit metellus az imént
kidobott, az nem más, mint a konzul által nagyra tartott költő. Benedek egy csendes mosolyban képes metellusnak a tette miatti szégyenét, a költő iránti érdeklődését, az ellenfele megleckéztetése miatt érzett büszkeségét egyszerre érzékeltetni.
Catullus és Clodia viszonyában nincsenek meg az egymás ismeretéből adódó csöndek, ők többnyire marcangolják, bántják egymást. Kapcsolatuk lényegét mindennél jobban kifejezi az a szóváltásuk, amelyben Clodia kifakadására – „mellettem él337
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tél, és nem vetted észre, hogy egyedül vagyok!” – Catullus csak néhány replikával
később reagál: „milyen egyedül vagyok én!” mindegyik a maga sérelmeit hajtogatva keresi a másikat, de igazából képtelen a másikra ﬁgyelni.
ez az egymásra ﬁgyelés kezdetben metellus és Catullus között sem jön létre, de
ahogy kiderül számukra sorsuk hasonlósága, valami mély, a szóváltás, a vita felszíne mögött alakuló egyetértés, a barátság lehetősége bontakozik ki. Catullus korholó, a konzult apátiájából kirántani akaró felkiáltására – „Te is gyenge vagy? ne add
meg magad te is a nyomorúságnak!” – metellus végtelen keserű, ugyanakkor a belső megnyugváshoz vezető megvilágosodást megélő emberként kérdez vissza: „meg
lehet szabadulni, te azt hiszed?” máté Gábor hol dugdossa, hol színpadiasan mutogatja a metellus meggyilkolására hozott pisztolyát (az eredeti kés helyett!); Catullus még a gondolatától is irtózik annak, hogy megölje társát, viselkedése szánnivalóan groteszk. ezzel szemben Benedek metellusa a kezdeti elfogódottság, zavar és
zaklatottság után egyre nyugodtabb.
mindketten tudják, hogy együttlétüknek csak egyetlen kimenetele lehet, s azt a
változást, ami e két ﬁgurában találkozásuk első pillanatától metellus öngyilkosságáig, illetve Catullusnak a „nem az isten teremtett minket!” kétségbeesett, a maga
sorsát is eldöntő kijelentéséig tart, a két színész hallatlanul pontos és intenzív színpadi jelenléttel hitelesíti.
Benedek miklós alakításában sajátos feszültséget indukál a belső indulatok, érzelmek hevessége és a testtartás merevsége. máskor is megﬁgyelhető, hogy a színész
kissé előredöntött felsőtesttel, félrebiccentett fejtartással, karjait leszorítva játszik,
s tulajdonképpen ezúttal is így tesz, de ez a testtartás most a magát fegyelmezni
igyekvő ember képét idézi fel, s ez drámai erőt sugárzó ellentétben van a szavakban megtestesülő érzelemkitörésekkel. Különösen erősek azok a pillanatok, amikor
a szó és a mozdulat belső energiája összhangba kerül, amikor a ﬁgura tettlegességre vetemedik, amikor cselekszik. Benedek nemcsak a rá mindig jellemző racionalitással, hanem rendkívüli emocionális erővel is formálta meg a szerepét, megrajzolva azt az utat, amelyet a felesége után leselkedő, Clodiáért még harcoló metellus a
Catullusszal és helyzetével megbékélés állapotáig, az öngyilkosságig tesz meg.
A kettős ﬁgura másik énjét, Catullust máté Gábor felfokozott és szélsőséges állapotokat megélő alakítása teszi jelentőssé. Kezdetben a hisztériás kitörések uralták játékát, de a későbbi előadásokon egyre árnyaltabb és bonyolultabb képet adott
az ellentétes érzelmek között vergődő emberről. pátosz és gúny, önirónia és melodramatikus szerepjátszás, lélektani hitelesség és groteszk elvonatkoztatás egyszerre jellemzi játékát, Catullusa okos és érzékeny, ugyanakkor érzelmei és indulatai következtében beszűkült látókörű, és érzéketlen a külvilágra.
Sinkó lászló elnagyoltabb vonásokkal formálja meg Calvust, aki egyként kötődik
Clodiához és Tertulliához, de igazából Catullushoz tartozik. A cinizmus, a hangoskodás álarca mögé bújó ﬁgurát a színész hiánytalanul ábrázolja, és azt is érzékelteti, hogy Calvus távolról sem olyan formátumú ember, mint a barátja, s azt is, hogy
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tisztában van azzal: „kezdődik minden elölről”, azaz hiába kíséri el Clodiát Görögországba, sem az asszony, sem az ő életében nem rendeződik el semmi, minden megoldás csak ideiglenes jellegű, boldogtalanságukat ugyanúgy előre lehet látni, mint azt,
ami ez előtt történt, tudni lehetett előre.
olsavszky éva Flaviájában ugyan a gyűlölet dominál, de emellett a ﬁgura többiekéhez hasonló magányát, esendőségét is megmutatja. Alakítása a megírtnál összetettebbnek mutatja Flavia alakját, különösen akkor bomlik ki ez az összetettség,
amikor a színésznő az asszony szétesettségét, kiszolgáltatottságát, illetve a ﬁa halálát követő állapotát ábrázolja.
Csomós mari játssza Tertullia inkább dramaturgiailag fontos, semmint teljes életsorssal rendelkező alakját. A színésznő elsősorban a ﬁgurában rejlő kettősséget, a
realitásérzéket és a költészet szeretetét jeleníti meg. mindig, minden helyzetben
két lábbal áll a földön, sosem hagyja el a humora (ebben a komor műben!), s mindenre tud egy verssort idézni. Csomós mari oly természetességgel mutatja meg
mindezt, hogy a szerep funkciójánál lényegesen fontosabbá válik, anélkül hogy az
előtérbe tolakodna.
Az előadás középpontjában színészileg is Clodia, azaz Udvaros Dorottya áll. A totális érzelmi kisemmizettséget s az élet pillanatnyi örömeinek élvezetét, a mindenkit lenyűgöző, magába bolondító színes és izgatóan izgalmas egyéniséget s a mindenkinek kiszolgáltatott nőt érzékenységgel s erővel mutatja meg. Udvaros minden
porcikájában igéző, imádni való nőt ábrázol, de a démont, a bestiát is. A színésznő
a ﬁgura ellentétes vonásait mindig együttesen tudja felidézni, nevetésében ott az
elfojtott sírás is, a kétségbeesésében a feloldó vidámság lehetősége. Udvaros nemcsak az otthonát, családját elviselni nem tudó asszony kis tragédiáit éli meg, hanem
azt a mindennél kegyetlenebb nagy tragédiát is, ami abból a felismerésből adódik,
hogy hiába történt meg az, amire régtől fogva készült, hiába halt meg metellus, ő
nem lett sem boldogabb, sem szabadabb, sőt élete ezután még kilátástalanabb, mert
kiderült, hogy a sorsán lényegében senki sem tud változtatni. A színésznő Clodiának metellushoz fűződő viszonyában sem csak a gyűlöletet, hanem a szeretetet is
megmutatja, csakúgy, mint a Catullushoz való kapcsolatában a szeretet mellett a
gyűlölet is megjelenik. Az alakítás egészét végül is a női lét kivételes gazdagságú
ábrázolása határozza meg, ebből bomlik ki minden részletszépség.
Az előadás záró képében egyedül marad Catullus. A költőtől elbúcsúzott már Clodia és Calvus, lezárult mindőjük életében egy szakasz. Catullus lámpáért küldi szolgáját, Rufust, s visszafekszik a földön lévő matracára. Sötétedik. visszatér a nemrég távozott Tertullia. A költő magához hívja, a nő sírni kezd. Catullus kinyögi;
„maradj itt nálam”, Tertullia boldogságában és tisztánlátásában zokog. máté úgy
mondja ki: szeretlek, hogy abból a teljes vereség érződik ki. Rövid birkózás, hempergés után a két színész a színpad közepére kerül. A nő sétálni akar. Csomós mari fel akarja adni máté Catullusára a cipőjét, az azonban lerúgja magáról azokat. A játék egyre vadabb és elkeseredettebb, miközben kacagnak, de a nevetést a sírástól
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alig választja el valami. A két ember vegetatív lényként viselkedik. Aztán az asszony
kérleli még a férﬁt: „Gyere, Catullus, csavarogjunk egy kicsit…” és maradnak.
A helyzet totális reménytelensége fejeződik ki ebben a képben, amikor megszólal Steve Reich konok monotóniájú, kíméletlenül pontos zenéje.

UTÓÉLET
míg a ’68-as madách színházi bemutatóról többségében fanyalgó írások születtek,
Székely előadása osztatlan elismerést váltott ki a kritikusok és szakírók között. nemcsak a szokásos általános esztétikai szempontok uralták a recenziókat, a legtöbben
– azok is, akik máskor előszeretettel kifogásolták Székely rendezéseinek hangosságát, hajszoltságát vagy „humortalanságát” – kivételesen erős, összetett és felkavaró élményről, ugyanakkor minden ízében tökéletesen megvalósított kompozícióról
számoltak be.
Jó páran egyes részletek színészi-rendezői mélységeire való rácsodálkozásuknak
szinte vallomásos stílusban adtak hangot, mint ahogy tette ezt Koltai Tamás is: „van
a játékban egy látszólag hangsúlytalan mozzanat. metellus rárivall Clodiára: „mit
állsz ott, mint egy utcalány!” néhány másodperc az egész, de a pillanatba zárt látomás megtörténik; a díszlet, a testtartás, a világítás együttesen létrehozza a mondat
mögötti képet, s ami fontosabb: a szituációt. Székely mindvégig ilyen kíméletlen
analízisnek veti alá Füst milán egymásra torlódó hangulatait, egyre följebb srófolva
az intellektuális feszültséget, és egyre több realista részletet bontva ki belőle. éles,
ﬁlmszerű villanások rögzítődnek tudatunk recehártyáján, torz pofák és testek a fürdőből, a kocsma lezuhanó redőnye, ideges lábak toporgása a redőny mögött, padlóra loccsanó víz egy rémült arccal berohanó szobalány kezéből, dermedt vigyázzállás a friss halott mellett… Tekintetek és mozdulatok.”6
A feltétel nélküli dicséretekkel igencsak fukarkodó mészáros Tamás szintén felsőfokon elemzi a produkciót, igaz, ő azért a választott forma befogadhatóságával
kapcsolatos kételyeit is megfogalmazza: „A játékban Székely szinte megszünteti az
úgynevezett külső történést. Föloldja, eltünteti a színészi szféra rendkívüli intenzitásában. hiába szoktuk meg, hogy Székely rendezéseinek »alapjárata« is olyan felsrófolt, mintha bármelyik pillanatban bekövetkezhetne a detonáció – most úgy érezzük,
hogy a Catullus szereplőinek indulati töltése, elszánt egzaltációja egy világégéshez
elegendő volna.
Amit Székely megvalósít, az egy paradoxon: lázas érzelmektől fűtött, vulkánlüktetésű s egyszersmint kíméletlenül tárgyilagos látlelet. egy kórboncnoki jelentés,
amit átizzít a költői szenvedély.
minden mondat, minden szó önálló dráma – mert mindegyik a lelkiállapot egy
új mutációja, variánsa vagy ellenpontja, és ez a hihetetlenül sokrétűen, minden pillanatban más oldalról reﬂektált színészi létezés a nézőt is szüntelenül új meg új
6
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reﬂexiókra, ﬁgyelmének kimerítő összpontosítására készteti. Itt mindvégig könyörtelen energiával munkál a meglepetés: a Catullus főalakjai soha, egyetlen gesztusukban sem egyértelműek. nem ilyenek vagy olyanok, hanem egyszerre kétségbeejtően mindenfélék és semmilyenek.
Amikor Székely lemond az antik miliő álcájáról és vállalja a dráma közegéül a
színpadi elvontságában, enyhe stilizáltságában is mai képzeteket keltő polgári környezetet, akkor lényegileg hű az írói koncepcióhoz – viszont azt is világosan látja,
mi ennek a gesztusnak a kockázata: az, hogy a játékot hatalmába kerítheti a történet banalitása.
ezért születik meg a színpadon ez a mellbevágóan tömény érzelmi téboly, ezért
a mindvégig fenntartott, úgyszólván neuraszténiás felfokozottság. Ami egyfelől lenyűgöző és csakugyan túllendíti a művet a naturalizmuson, ugyanakkor másfajta
gátakat emel. Két problémát látok, mindkettő a befogadás lehetőségével kapcsolatos.
Az előadás magasfeszültsége egy idő után nem engedi a játék motivációjának érzékelését, a ﬁgurák bizonyos mértékig nivellálódnak. Az előadás izgalmas ellentmondása, hogy az alakoknak ez az időnkénti követhetetlensége éppen a játék kivételes minőségéből fakad. S ezzel kapcsolatos a második problémakör. Székelynél
adott idő vagy grammatikai egység alatt a színészek olyan mennyiségben adják az
úgynevezett szövegalatti belső történések bonyolult variációit, oly mértékben tágítják ki és jelenítik meg az egyes mozzanatok asszociációs bázisát, ami a néző számára feldolgozhatatlan, illetve csak töredékesen appercipiálható, ezért zavarbaejtő.”7
A legkritikusabbnak pályi András mutatkozott, aki – a rendezés minden értékét
elismerve – mészároshoz hasonlóan azt kereste, hogy miért nem képes az előadás
minden „átlag” nézőre is olyan erővel hatni, mint a „beavatottakra”: „Füst milán
nem jellemeket ír, nem történetet mesél, nem korrajzot ecsetelget, hanem sajátos
profán passiót, szenvedély-történetet jelenít meg.
A rendező alkotói tényezővé kívánja tenni azt az időtávlatot, ami a mai színészt
a megjelenítendő darabtól elválasztja. e feszültségből lenyűgöző színészi expresszivitás születik, szinte minden szó és minden gesztus a fehér izzásig hevül, s nem kevésbé expresszívek Szakács Györgyi ruhái, Antal Csaba átlátható egyszerűségében
is fantasztikus játéktere.
mégis hiányzik valami, a Füst milán-i »teljesség bűvölete«, annak alkotói kutatása, hogy miben más, miben továbblépés ez a dráma a Boldogtalanokhoz képest.
A Boldogtalanokat Székely kétszer is sikerrel rendezte meg, élettöredéknek fogta
fel, ami sajátos lehetőséget nyitott színészeinek, hogy az egykori ﬁgurák bőrében
magukról valljanak. ezt az »életízű«, vallomásos színészetet azonban képtelenség
átvinni a Catullusra, mert ez a mű másfelé mutat, más megközelítést igényel. ennek megjelenítése elsősorban nem expresszivitás kérdése, hanem egyfajta színészi
mélylélektané.
7
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A Catullus szinte minden momentumának sugárzó fénye van, ám a cselekmény
puszta nyomon követése is hallatlan erőfeszítést igényel. Töredéket látunk, apró fényes mozaikokat, amelyek inkább halmozódnak, semmint mélyebb kapcsolatokat
sejtetnének.”8
e jogosan felvethető kérdések ellenére egyetértés alakult ki abban, hogy a Catullus Székely Gábor pályájának egyik kimagasló csúcsteljesítménye. ha egy darabnak
ilyen ideális interpretációja születik, az kihat a mű további előadástörténetének alakulására is. másfél évtizedet kellett arra várni, hogy valaki ennek a produkciónak az
emlékével megharcolva ismét elővegye Füst milán darabját: Szikora János 2002-ben
Szolnokon vitte színre a Catullust.
(A pontossághoz hozzátartozik, hogy marosvásárhelyen a Szentgyörgyi István
Színművészeti Intézet növendékei jóval korábban, 1991 decemberében vizsgaelőadásként játszották el a drámát. Kovács levente rendezésében a főszerepeket az
utolsó háromtagú osztály tagjai, a többit a romániai forradalom utáni első nagyobb
létszámú osztály hallgatói alakították, Flavia életre keltésére pedig az intézet egyik
tanárnője vállalkozott. A produkció elsősorban pedagógiai célokat szolgált.)
Szikora bizonyos tekintetben nem Székelyhez, hanem pártos Gézához nyúlt vissza,
amikor görög oszlopcsarnokban, de mai ruhákban játszatta a művet. A bemutató
nemcsak a székelyi mintához, hanem önmaga vállalásához képest is csalódást okozott, különösebb rendezői invenciót, önálló és a kilencvenes évek elejére érvényes
koncepcionális megközelítői szándékot nem lehetett kiolvasni a számos szép képet
tartalmazó, de tempótlan és erőtlen interpretációból.
2013-ban egy Székely-tanítvány, az első osztályában végzett hargitai Iván vállalta a csaknem lehetetlent: a magyar Színház stúdiójában vitte színre a Catullust. Füst
milán darabja – a Boldogtalanokkal együtt – elmaradhatatlan tanagyag Székelynél,
így ennek színpadi realizálása a tanítványok számára több is, más is, mint egy „közönséges” színmű megrendezése: a meghaladva folytatás parancsa szerint kikerülhetetlen kihívás a mesterükétől eltérő értelmezés kialakítására, önálló alkotó létük
elsősorban saját maguknak szóló igazolása.
hargitai is az aktuális mába helyezi a cselekményt, a szűk teret fénycső-oszlopok
tagolják, a színészek mai ruhát viselnek. Az első felvonás helyszíne csapszék helyett
valamiféle zenés szórakozóhely. Catullus a második részben a Szomorúvasárnapot
meg az Engemnemlehetelfelejteni-t dalolja. A szórólap szerint a dráma lényege a
szenvedély, a szerelem és a gyötrelem együttes jelenléte, de az előadásban a hűtlen
asszonnyá, hányaveti szeretővé és világfájdalmas férjjé lefokozott ﬁgurák ebből
a komplexitásból nem sokat mutatnak. A produkció részleges sikere nem csupán a
rendezőn kérhető számon, hiszen a színház és a társulat adottságai eleve behatárolták a vállalkozás lehetőségeit.

8

pályi András: Színházi előadások Budapesten. Jelenkor, 1987. 5. 445.
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Máté Gábor (Catullus), Csomós Mari (Tertullia), Catullus, 1987

ma már nem kétséges, hogy a Catullus Füst milán életművében és a magyar dráma 20. századi történetében egyaránt kiemelkedő, korát jócskán megelőző munka,
mint ahogy az sem vitatható, hogy mindmáig meghaladhatatlan Székely Gábor rendezése is.
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KÉKESI KUN ÁRPÁD

AZ „ÉLTETÔ GYÛLÖLET” TRAGIKUMA
SZÉKELY GÁBOR: A MIZANTRÓP, 1988

AZ ELÔADÁS SZÍNHÁZKULTURÁLIS KONTEXTUSA
Amizantróp a Katona József Színház nagy nemzetközi sikereinek időszakában született, a társulatot 1982–1989 között igazgató Székely Gábor utolsó ottani rendezéseként.1 Tökéletesen példázza a Székely-érában színre került katonás előadások
szakmai maximalizmusát és látens politikusságát, egy társadalmi problémákat meg
nem kerülő, sőt a nyolcvanas évek első nyilvánosságában a lehető legárnyaltabban
tematizáló színház közös gondolkodásra késztető elszántságát. A rendszerváltás
előtt nem sokkal, egy korántsem forradalmi évtized végén a „kettős beszéd” tárgyává tette a társadalmi romlással együtt járó erkölcsi amortizációt, és a historizáló
rendezés köntösében, az áthallás mechanizmusára építve szólt közállapotainkról a
megtűrt klasszikuson keresztül.2 A szólás elevenségét, a „Két seb a két szemem. ez
a világ rohad. / nem merek szétnézni, mert elhányom magamat”3 jellegű fogalmazás energikusságát elsőrendűen petri György fordítása biztosította, szoros szálak1

Az előadás szereposztását lásd a függelékben.
A recenzensek között akadt, aki az alceste-i gyűlölet tárgyát közhelyesen „egy eszményeket, eszméket, meggyőződéseket és hiteket megunt kacatként félresöprő világban” (Szántó erika: Karzat. Képes7, 1998. december 3. 8.) lokalizálta. mások pontosan megfogalmazták, hogy ez esetben „az egyéni és társadalmi cselekvés ma legégetőbb gondjairól” (Barta András: Alceste, korunk
hőse. MagyarNemzet, 1988. 12. 29. 9.), „a viszonyaink között egyre inkább elhatalmasodó mentálhigiéniai romlásról” (Koltai Tamás: újranéző. Képes7, 1989. április 8. 8.) és „a megalkuvás konszenzusáról” (Almási miklós: Szeressétek az embergyűlölőt! Népszabadság, 1988. november 30.
7.) van szó. S volt, aki egyértelművé tette, hogy „Cserhalmi György Alceste-et játszik, mégis a mai
magyar szellemi és közélet száz és száz alakját játssza” (Tarján Tamás: odi et amo, Színház, 1989.
február. 22.).
3
molière: DrámákPetriGyörgyfordításában. pécs, Jelenkor Kiadó, 1995. 146.
2
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kal kapcsolódva költészetének megannyi részletéhez.4 A leplezetlenül „feltolakodó
undor” (petri) pedig Ascher Tamás három évvel korábbi Háromnővéréhez hasonló
erővel adott hangot az „itt nem lehet élni” kétségbeesésének.

DRAMATIKUS SZÖVEG, DRAMATURGIA
petri ma is használt, kivételes erejű molière-változata leváltotta Szabó lőrinc (1954)
és mészöly Dezső (1971) kifogástalan versezetű tolmácsolásait. Formai helyett gondolati szabatosságra tört: nem aktualizált, hanem egyértelművé tette Alceste indulatát, kiiktatva a darab megannyi, molière korát túl nem élő problémáját.5 eltűnt a
retorikai körülményesség – a beszéd mindazon fordulata, amely nem a mondandót
szolgálja –, az általános tegezés és a nyers szófordulatok pedig ismerőssé hangolták a párbeszédeket, amelyek úgy visszhangozzák „az udvar” kifejezést, ahogy az
intézményes szocializmus vonatkozásában használjuk „a rendszert”. Székely rendezésének sinequanonjaként, petri fordítása a viselkedés maiságát is implikálta, főleg, hogy a jellemkomédia hatásmechanizmusát fölülírva a mizantrópiát „az éltető
gyűlöletté” transzformálta.6 Fodor Géza több mint dramaturgi segédletével Alceste
már-már tragikus hőssé vált, aki – a molière korára utaló mozzanatok kiszűrése következtében – a nézők kortársának tűnő, önemésztő intellektuelként kiáltotta világgá ellenszenvét az őt körülvevő világgal és alakokkal szemben.7

A RENDEZÉS
noha több recenzens említi „az előadáson átsütő személyességet”,8 a Katona Mizantrópjában izzó harag nem az alkotók individuális elégedetlensége miatt, inkább
azon, a társadalmi léttel perlekedő, az embergyűlölet okait ﬁrtató, konzekvens színházi gondolkodás példájaként lett hangsúlyossá, amely előadások egész sorába il4

lásd például az Élektra (PetriGyörgyversei. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1991. 248–249.) kifakadását a tragikus görög triász mindhárom tagja által földolgozott mítosz hősnőjének perszónáján keresztül.
5
vö. az előadás dramaturgjának és (nem mellékesen) petri költészetéről monográﬁát író Fodor
Gézának a megállapításával: „egy olyan színházi produkció szempontjából […], amely Alceste
problematikájának és indulatának aktualitását szeretné […] vehemensen megjeleníteni, a formahű fordításnak súlyos tehertételei vannak. […] Az a problematika és indulat […], amelynek a
mi »élményünk és víziónk« kifejezést keres, a molière-ihez képest artikulálatlan, és nem hozható a klasszikus stílus tiszta formájára.” (Fodor Géza: Mizantróp-változat. In molière: A mizantróp, A Katona József Színház előadásának műsorfüzete, 1988. november. 11.)
6
vö. „1 (objektíve) Az egyik fél, a másik fél / egymástól egyre jobban fél: / így alkothatnak oly egészet, / melyben nincs helye semmi résznek. 2 (szubjektíve) egy nap majd ébredünk mindent feledve, / szivünkben nem lelünk az éltető gyűlöletre. / A nap, amikor elvész mindenünk. / ha jőne is, elkésett már a hír: / zsugoro dunk, mint az égő papír.” petri György: Kéttöredéka
Brezsnyev-érából (petri: i.m. 281.).
7
ebből a szempontból sokatmondó Fodor Géza azon megjegyzése, hogy „a[z 1789-es] forradalom
felé haladva Alceste mindinkább a fennállóval való szembenállás pozitív hősévé vált, mígnem Camille Desmoulins egyenesen jakobinusnak nevezte.” (Fodor: i.m. 5.)
8
Róna Katalin: A mizantróp. FilmSzínházMuzsika, 1988. november 19. 6. 8.
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Cserhalmi György (Alceste), Udvaros Dorottya (Célimène). A mizantróp, 1988

lesztette az 1988-as bemutatót. párjának tekinthetjük Székely szolnoki AthéniTimonját (1976), katonás Coriolanusát (1985) és új Színházi – utolsó rendezéseként színre került – Ivanovját (1996), közvetlen (nemcsak időrend szerinti) előzményének
pedig a Catullusát (1987). e rendíthetetlen érdeklődés következményeként nyert
A mizantrópja is komor felhangokat – korántsem unikálisan persze, hanem évszázados tradícióhoz csatlakozva9 –, és mozdult el a tragikomédia irányába. vámos
lászló 1971-es, madách kamarabeli verziójával szemben Székely rendezése nem aktualizált a külsőségek tekintetében, ideotextuális (patrice pavis) jellegénél fogva
mégis a jelenről mondott ítéletet. A torokszorító interpretáció a Székelyt jellemző
tűpontos színészvezetés, a szolidan historizáló látvány és a maian élénk játék találó
megoldásai által került közvetítésre, „rendkívül tisztán végigvitt stílusegységgel”.10
19

10

vö. „Rousseau-val [a d’Alambert-nak írt levelével] kezdődik Alceste tragikussá való átértelmezése és átértékelése” (Fodor: i.m. 2.).
Almási: i.m. 7.
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Cserhalmi György (Alceste), Máté Gábor (Philinte). A mizantróp, 1988

SZÍNÉSZI JÁTÉK
A rendezés a dráma színészi tolmácsolására koncentrált: a színészi munkát egyrészt
a helyzetek, az alakok és viszonyaik lélektanilag motivált és hitelesített felfedése jellemezte, az átélés jegyében, már-már a modern hazai Csehov-játszás keretei közé
helyezve molière-t.11 másrészt, a klasszicista játék teljes ellentéteként, a folyamatos
mozgás határozta meg, „a mi hektikus életritmusunknak”, „elsietett élettempónknak”, „hisztérikus gondolkodásmódunknak”12 megfelelő attitűd kifejezéseképpen.
Cserhalmi György Alceste-alakításában nem a magatartás nevetésre késztető – a mizantrópnak a fösvényhez, a tartuffe-höz, a képzelt beteghez hasonló – különcségei
11

12

Antal Csaba „verandára is emlékeztető folyosórendszere” (Tarján: i.m. 21.) akár egy Csehovelőadás díszleteként is funkcionálhatott volna, a rivaldánál elhelyezett pad pedig – amelyen a
nézőknek háttal foglaltak helyet a színészek – a moszkvai művész Színház 1898-as Sirályának
(pontosabban az első felvonásának) nevezetes térbeli megoldását idézte, a Sztanyiszlavszkij jegyében fogant játék jeleként.
Fodor: i.m. 11.
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kerültek előtérbe, hanem a környezetével folytatott erkölcsi csatározások ambivalenciái és elvesztésük tragikussága. Testében hordozva a már eljátszott tragikus hősök emlékét, Cserhalmi zsebre dugott keze és behúzott nyaka, nyurga alakjának
szökkenései, gyakori leguggolásai, lefekvései révén nagyformátumú, ismerős alakot
teremtett, és „mai szorongásai, modern neurózisai színezt[ték] a ﬁgurát”.13 „Századvégi embergyűlölőjében” Sarkadi Imrétől hajnóczy péterig a kortárs magyar irodalom megannyi „kiégett és meggyötört, hisztériára hajlamos”14 önsorsrontója fölsejlett, nem egyszerűen a kivonulást, hanem a sejtetett öngyilkosságot választva
végül. Célimène-ként Udvaros Dorottya éppoly raﬁnáltan érzékeltette az Alceste
iránti szerelmet és féltést, mint az Alceste által gyűlölt látszatokhoz fűződő szálak
eltéphetetlenségét: kettejük összekapaszkodásai és összecsapásai mintha a Nemfélünkafarkastól tapasztalatával kerültek volna megformálásra. Az ensemble-játék
kiegyensúlyozottságának megfelelően a recenzensek kiemelték máté Gábor philintejének „amőbaszerű tartásnélküliségét”15 és „napi kompromisszumainkhoz, apró kis
csalásainkhoz” közelebb állóra, „jóval vonzóbbra, emberibbre”16 formáltságát, Balkay
Géza oronte-jának a főhőst „a kabinetalakítás tökélyében és virtuozitásában is ellentétező” voltát,17 valamint Bodnár erika és Bertalan ágnes sikeres törekvéseit szerepeik egyoldalúságának kibillentésére.

SZÍNHÁZI LÁTVÁNY ÉS HANGZÁS
Antal Csaba díszlete nem historizált és nem modernizált, inkább „valamiféle stilizált klasszicizmust”18 juttatott érvényre: a színpad fölé kazettás mennyezet borult,
de nem lógtak róla csillárok, a teret piszkosfehér üvegajtók rengetege zárta le, de
nem nyíltak mögötte és mellette helyiségek. A szcenográﬁa metaforikusságát, egyben interpretációs erejét fokozta, hogy a díszlet, amelynek lényeges jellemzője volt
az áttekinthetetlenség, a felvonások között fokozatosan háttérbe húzódott, végül
bal oldali nyúlványát leszámítva eltűnt. „mint tér, színházi térként vég[ezte]”,19 s
ugyan a tisztánlátás drámabeli igényének növekedésével egyenes arányban kitisztult és lecsupaszodott, teatralitása csak még nyilvánvalóbbá vált: a belógó bársonyfüggöny, a világítás effektusai, Arsinoé és a bárók zenére történő bevonulása a (mindent vagy semmit) leleplező levéllel, a színháziasság és egyben az átláthatatlanság
megszüntethetetlenségét jelezték. A tér periferikus eleme volt a színpad bal sarkában, a földön heverő csillár, amely mellé Alceste többször lekuporodott, és leégett

13

14
15
16
17
18
19

Csáki Judit: „ez a világ – rohad”. A mizantróp a Katona József Színházban. ÚjTükör, 1988. november 27. 14.
Földes Anna: A mizantróp, ma. NőkLapja, 1988. december 3. 21.
Koltai: i.m. 12.
Almási: i.m. 7.
Tarján: i.m. 22.
Koltai: i.m. 12.
Tarján: i.m. 21.
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gyertyáit meggyújtotta. e csillár színházi jellé tételének (a szigniﬁkáció folyamatába kapcsolásának) alternatívái az előadás egyébként egységesen pozitív kritikai recepciójának beszédes disztingváló tényezői. volt, aki nem is regisztrálta, volt, aki
értelmetlennek vélte,20 volt, aki kizárólag az előadás körén belül vonta értelmezés
alá,21 és volt, aki annak holdudvarát tekintve emelte ki.22 ez utóbbi közelítés kellő
hangsúlyt adott egy olyan elemnek, amely a rendezés irányultságát tekintve akár
annak emblémájaként is felfogható, hiszen szemléletessé tette a leemelt (földközelivé tett) klasszicitást, szakrális szimbolikával jelezte a gyertyagyújtást az eltávozott
lelkekért,23 politikai allegorikussággal pedig a helyzet totális tönkrementségét. A díszlettel összhangban a jelmezek is molière korát idézték, de csak a szabásuk által:
díszítéseik visszafogottsága és sötétbe hajló színeik felfüggesztették archaizáló
karakterüket. Alceste barna kordbársony zsakettje és térdnadrágja pedig a szín és
a matéria által éppenséggel az 1980-as évek kedvelt értelmiségi viseletére utalt. A zenei bejátszásoknak, például a legelején Wagner Tannhäuser-nyitányának csupán
hangulati funkciója volt, az akusztikus hatás szempontjából viszont fontosabbnak
bizonyult a padló enyhe recsegése, amely – akárcsak a Háromnővér esetében, amelynek első három felvonása egy ház emeletén játszódik – a járófelület és az azt biztosító építmény porózusságát sejtette.

AZ ELÔADÁS HATÁSTÖRTÉNETE
Jóllehet Amizantróp az 1980-as évek Katona József Színházának egyik csúcsteljesítménye volt, a többi nevezetes produkcióhoz képest viszonylag kevés, mindössze
47 előadást ért meg. ennek oka nem annyira az 1989-es események hatásában, a rendezés ideotextuális erejének csorbulásában keresendő, inkább abban a tényben,
hogy Székely Gábor és Cserhalmi György az 1988/89-es évad végén távoztak a társulattól, amelyet követően már csak fél évig (1990 márciusáig) élt a produkció. egyedül moszkvában szerepelt vendégjátékon, a külföldi színházcsinálók és újságírók
viszont Budapesten látták egy szakmai találkozó keretében. A „százszázalékos szín20

21

22

23

vö. „[…] a földre helyezett csillárnak – és a vele való, ismétlődő színészi foglalatosságnak – még
ennyi funkcióját sem fedeztem fel.” (Földes: i.m. 21.)
vö. Cserhalmi Alceste-je „elhanyatlik, padlóra kerül – többször is fekve gyújtogatja a leengedett
gyertyás csillár lángjait, mintha egyetlen gyufaszáltól remélné, hogy világosság lesz a földön.”
(Tarján: i.m. 21.)
vö. „A színpadon egy csillár pislákoló fénye alig világít. Alceste minduntalan egy másik csillárral
babrál, több fényt próbál előcsalogatni belőle; egy ideig gyújtogatja a gyertyákat, majd lemondóan rálegyint a műveletre és abbahagyja. Igaza van: ez a csillár – leszakadt.” (Csáki: i.m. 14.)
vö. „Cserhalmi molière-t játszik, ám valahol (például) latinovits zoltánt, Bódy Gábort is játszik.
negyvenévesen, ereje teljében […] jellegzetes nemzedéki hős, egy korábbi és egy következő generációnak is médiuma.” (Tarján: i.m. 22.) Amizantróp bemutatója után hat héttel hatásvadász
módon tette meg ezt a gesztust verebes István Radnóti Színházi, szimplán Johanna címmel játszott Shaw-rendezése, amelynek vége után a nézőket a távolabbi és közelebbi múlt tragikusan
elhunyt magyar nagyjainak portréi fogadták az előcsarnokban, előttük lobogó gyertyákkal,
Demjén Ferenc Gyertyák című slágerével.
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házként”24 emlegetett, egyöntetűen „mesterinek”,25 „fantasztikusan jónak”26 minősített előadásért Székely megkapta a Színikritikusok díját a legjobb rendezés kategóriájában, Szakács Györgyi pedig többek között ezért vehette át a legjobb jelmeztervezőnek járó díjat. A bemutató és petri fordítása felhívta a ﬁgyelmet molière
darabjára, amelyet 1971-es, Gábor miklóssal és Domján edittel készült előadása után
csupán az Ódry Színpadon vittek színre három alkalommal, az elmúlt két és fél évtizedben viszont már bő két tucat bemutatót ért meg, többek között Ascher Tamás
(Kaposvár, 1991), Tompa Gábor (Kolozsvár, 2000) és Schilling árpád (Krétakör, 2004)
rendezésében. A Katonát 1989–2011 között igazgató zsámbéki Gábor pedig éppúgy
Amizantróppal távozott a színház éléről, mint elődje, rendezését pedig ott kezdte,
ahol Székely befejezte: a pőre színpadon. hogy aztán az ő, a társadalomból való kivonulást választó Alceste-je hajléktalanként végezze, alig néhány négyzetméternyi
limlom közé zárva.

24
25
26

Barabás Tamás: A mizantróp, EstiHírlap, 1988. november 25. 6.
Barta: i.m. 9.
Koltai: i.m. 8.

350

IV. SZ ÍNHÁZ AK

4. 1994–1998
Új Színház

4. 1994–1998
FOR
RÁS
ÚjGÁCH
SzínAND
ház

A PETFOR
RI-FÉ
LE MOLIÈRE
GÁCH ANDRÁS
SZÉKELY GÁBOR MÓDRA,
A PETRI-FÉLE MOLIÈRE SZÉKELY GÁBOR
GONYÁ
MÓDHA
RA,SÁB
HABUR
SÁBBUR
GOVAL
NYÁVAL
1.
hogy petri Györgynek kell Székely Gábor számára A mizantrópot lefordítani és
senki másnak, az a gondolat Fodor Géza agyából pattant ki. Székely is bizonyára
örült neki. Azért megvolt a kockázata is. petrit kellő óvatossággal először nem is
a fordításra kérték föl, hanem arra, hogy Szabó lőrinc létező, kéziratos szövegét
javítsa ki és frissítse föl. A Katona József Színház számára evidencia volt (Fodor
Géza, Székely Gábor számára volt evidencia), hogy ha Szabó lőrinc lefordít valamit, az nem lehet rossz.

1

1994-ben a Fővárosi önkormányzat az Arany János Színházat megszüntette, és a felszabadult
paulay ede utcai épületbe kinevezte Székely Gábort, hogy ott művészszínházat hozzon létre. Az
így létrejött új Színházban ács János főrendező mellett Székely két frissen végzett tanítványa,
novák eszter és hargitai Iván rendező, valamint egy igen erős társulat – zömmel olyan színészek, akik Székellyel már korábban is dolgoztak – kezdte a szezont. négy évvel később azonban
a Főváros annak ellenére megvonta a bizalmat Székely Gáboréktól, hogy összességében igen magas színvonalú és egyedi arculatú színház született. A botrányos körülmények között lezajló igazgatóváltás körülményeiről és a társulat négy évadáról Székely Gábor kemény hangú, nyilvános
tájékoztatót tartott a színházteremben 1998. január 20-án, amelyről Szőnyei Tamás számolt be
(Szőnyei Tamás: Igazgatóváltás az új Színházban: magyar dráma, MagyarNarancs, 1998. január
29.), a leváltás procedúrájáról pedig Csáki Judit készített oknyomozó riportot (Csáki Judit: Színház a városházán. Színház, 1998. április. 2–22.).
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én is hajlok erre, még azután is, hogy újrafordítottam Kleist Amphitryonját. éspedig Gothár péternek, Kaposvárra, rossz lelkiismerettel. Rajongok Szabó lőrinc fordításaiért, különösen TroilusésCressida-fordításáért, a szonettfordításai is zseniálisak, habár, amikor tanítványaimmal Shakespeare egynémely
szonettjét újrafordítottuk, kiderült, hogy lenne bőven ott is újrafordítanivaló.
viszont amikor szembesültem azzal, hogy ezer helyen kellene apró javításokat
eszközölnöm Szabó lőrinc Amphitryon-fordításán, vettem egy mély levegőt és
mégis csináltam egy új fordítást. Itt a Kleisttel való külön bejáratú viszonyom
is motivált, ha rajtam múlna, az egész Kleist-életművet lefordítanám (a drámákról beszélek), ha nem volna olyan felülmúlhatatlan Tandori Penthesilea- vagy
Homburghercege-fordítása, és nem létezne az archaikus nyelvezetet a kleistivel olyan szépen egyensúlyozó erőteljes HeilbronniKatica-fordítás petra-Szabó
Gizella-féle verziója. egészen elképedtem az Amphitryon fordítása közben, amikor felismertem, hogy Szabó lőrinc többek közt Berzsenyi költészetének tudatában – Berzsenyi egy évvel korábban született, mint Kleist, habár negyed évszázaddal túlélte – fordítja az Amphitryont. ezen a szinten nem vetélkedhettem
vele. és itt jön az, amiért e kitérőnek, és a saját fordítói tapasztalataimról írandó esetleges későbbi kitérőknek értelme van: le akarom szögezni, hogy a költői és a színpadi nyelv korántsem mindig fedi egymást, a színpadi szituáció és
a nyelvi pozíció ﬁnomhangolása még olyan nagy költőknek és fordítóknak, mint
Szabó lőrinc, sem sikerülhet mindig. A legnagyobb feladványt e tekintetben
Shakespeare adja föl. Shakespeare-t csak nagy költőknek szabadna lefordítani.
ez paradoxon, mert nagy költők ritkán nagy drámaírók is egyben. nincs automatikus átjárás a két világ között. van ellenpélda, victor hugo, de én most csupán a fordítás feladványáról beszéltem, és arról a tapasztalatomról, hogy számosan voltak, akik úgy fordították Shakespeare-t, hogy kevés költészet maradt
benne, habár a jambusok stimmeltek. én ezt a fajta fordítást sekszpíri somlói
galuskának hívom. magyar nyelven könnyű jambusokat gyártani, de a jambusokból nem lesz automatikusan költészet. erről a dichotómiáról beszél petri
egy Beszélő-interjúban.2 ez a dichotómia – a költői és a színpadi nyelv kettősségének problematikája – reprodukálódott petri mind a négy molière-fordításának esetében is, minden egyes darabnál máskéntésmásként, ezáltal minden
fordításnál más eredményt hozva.

2

Apátoszrejtekutakonlopakodik. Forgách András beszélgetése petri Györggyel. Beszélő hetilap,
1992. Iv. évf. 31. 30.
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mellesleg érdekes, hogy Székelynek, aki rendezőként a színészek körül egyre szűkebb
körökben körözve, végtelenül sok menetben szinte észrevétlenül fokozza az intenzitást, és aki konkrét, egyszeri instrukciók helyett rengeteget beszél és elemez, és
inkább csak lehetőségeket felvillantva törekszik valamilyen egyetemes, olykor mármár elvontnak ható színpadi vízió és hangzásvilág felé, és teszi ezt egészen a premier napjáig, de néha még azon is túl, éppen petri radikális, pontszerű kitörésekkel,
poénokkal operáló, váratlanul konkrét, szinte aktualizáló, robbanó szövegére volt
szüksége. hiszen petri fordításának nyelvi és költői ereje részben éppen a durva, direkt,
pontos deﬁníciókban rejlik, az egész nyelvezet radikális aktualitásában és humorában,
abban a kitérők nélküli egyenességben, mely petri költői metodikájának egyik nagyon fontos újszerű eleme volt: a radikális kimondás a cenzúra és elhallgatások világában. A rendezői és a költői módszer ellentéte kifejezetten gyümölcsözőnek bizonyult ebben az első Amizantróp-rendezésben, amelyik voltaképpen fordulatot jelentett
a magyarországi molière-interpretációkban is. A későbbi rendezések, amelyek kifejezetten petri szövegére épültek, mintegy az ő metaforáit bontották ki színpadi képekben, és, hogy úgy mondjam, nem kontrában működtek a petri-féle nyelvvel, ami
egyáltalán nem baj – viszont Székely rendezése, a maga konok módján egyszerre jelenített meg egy mélyen elemzett, de mégis archaikus színpadi világot, amely a klasszikus színészi jelenléttel a régivel való folytonosságot hangsúlyozta és nyitott ugyanakkor teret, a kimondott szavak által, egy radikálisan új interpretációnak.
petrinek az volt a benyomása Szabó lőrinc fordításáról, hogy el van kapkodva.
nem feltételezett ilyen fokú hevenyészettséget és ilyen szintű pongyolaságokat egy
ekkora formátumú költőtől. nyilván pénzért, gyorsan csinálta – ez volt a diagnózisa. lehet, hogy így volt, de ebben nem vagyok olyan biztos. Kollégaként petri arra
gondolt, hogy az ember néha pénzért és gyorsan fordít, mindenesetre a végeredmény gyöngeségét erre vezette vissza. pedig szerintem Szabó lőrinc egyszerűen
olyannak látta a molière-i textúrát, amilyenné magyarul alakította.
viszont ezek után azt mondták petrinek a Katonában, hogy akkor fordítsa le ő. ez
zseniális ötletnek bizonyult, csak egy volt a bökkenő, hogy Gyuri nem tudott franciául.
Itt jöttem én a képbe. Ami Szabó lőrinc fordítását illeti: szerintem nem volt igaza
petrinek, és nem azért nem sikerült a molière-fordítás, mert Szabó lőrinc sietett. egyszerűen arról volt szó, hogy Szabó lőrincnek nem való molière, nem indult be rá, nem
izgult fel tőle, nem ihlette meg. viszont petrinek tökéletesen bejött. molière költőisége ugyanis hierarchikusan alá van rendelve színpadi tudásának. nem véletlen, hogy
molière képtelen volt tragédiát írni, pedig egy idő után nagyon szeretett volna, főleg,
amikor azok jöttek divatba: nála minden mondat színpadi mondatként funkcionál, elsősorban a szerkezet része, és a szerephez kötődik, pontosabban a szerep hierarchikus funkciójához. Rendezői és színészi aggyal írt, soha nem szabadul úgy el a költészet
benne, mint Shakespeare, Büchner vagy Genet esetében. hogy költészetté válik, vagy
annak tűnik, az nem azért van, mert rímel és könnyeden tud szabatos alexandrinusokat írni vagy akármilyen versformában könnyen mondható szöveget írni, hanem
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a színpadi levegő telik meg valamilyen muzsikával, miközben, ebben az olykor ábrázoló geometriailag megszerkesztett helyzetsorban a szereplők személyes igazsága
mégis áttetszik: hús-vér ﬁgurák lesznek, de csak a homogén sablon-háttér révén válnak azzá. Szabó lőrincnek nem volt mit fogni rajta. petrinek viszont annál több.
Amikor kamaszkori indulása után petri évekre fölhagyott a költészettel, leginkább tudós akart lenni, pszichiáter vagy nyelvﬁlozófus, és éveken át a legkomolyabb
stúdiumokat folytatta. Beiratkozott a bölcsészkarra is, de a diplomát végül nem szerezte meg. A sokak számára bohém külső száraz, sőt, olykor pedáns gondolkodót
takart, kicsit túlozva a dolgot: egy konzervatív urat a régi európából. Szeretett magára így gondolni. Fehér ing, nyakkendő, öltöny ez volt a kedvenc viselete. Ami nem
jelenti azt, hogy életformájában is képes lett volna ezt a gondolkodásmódot megvalósítani („nem lesz, nincs könyvtárak, lakások / élethosszú, szerves növekedése.
/ Sem az elmúlás régi nemessége: / használatban-kopás, elvékonyodni / egyenletesen. érintkezésünk / nem termel patinát, amely alatt / ép és tömör maradnánk” –
írja a Felismerésfokozataiban), viszont a goethei magaslat ideálképként élt benne
mindvégig. lelki alkata és életformája viszont mégis inkább a romantikusokhoz
(hölderlin, novalis, Kleist) állt közel. molière (és Brecht) mindig nagyon jól feküdt
neki. (egyik megvalósulatlan álma volt, hogy megrendezze a Koldusoperát.) nem
véletlenül a krimi volt a legkedvesebb olvasmánya. hozzáteszem, hogy Szabó lőrinc
életművét (a verseit) minden évben egyszer végigolvasta.
A mizantróp fordítása pompásan sikerült. Szűz kéz, mondhatnánk, bár amikor
nem sokkal a bemutató után, a Szent István körúton, Réz pállal találkoztam, sokáig
dohogott az általa nem csupán szeretett és szerkesztett és védelmezett, de tisztelt
petri György molière-fordításának pongyolaságain. Számára vas István molière-fordításai volt a mérce.
petri egyáltalán nem tudta volna lefordítani ezt a verses drámát, ha nem szabadítja föl magát az alexandrinusok rémuralma alól. mindazonáltal a rendszerváltás
előtti utolsó, még Kádár-kori pillanatban felhangzó szöveg instant hatott a nézőtéren, a rímek leleményesek voltak, a humor, ez a keserű, savas, gyomorból felböffenő maró iróniájú humor és a politikai kettős beszéd anyanyelvi szintű ismerete nagyon jól kapcsolódott molière ﬁnomabban hangszerelt világához, fokozta annak
ízeit, jól fűszerezte azt, hogy szakács-hasonlatunknál maradjunk, és nyilvánvaló,
hogy a Székely Gábor-rendezte 1988-as előadás sikeréhez petri György fordítása
nagyban hozzájárult. De nem kevésbé az az elfojtott, robbanásközeli, izzásig hevített szenvedély, amelynek ábrázolásában Székely olyan mesteri szintre jutott már
korábban is, többek közt Füst milán-rendezéseiben. Cserhalmi és Udvaros körül sistergett a levegő. egyszóval nem csupán az aktuális politikum, de az érzékiség nyers
ereje is vitte előre az előadást. és Antal Csaba díszlete, ez az ördöggolyóként
egymásba épülő, látszólag táguló világ, amelyben a geometrikus téralakzat egyre
jobban kitárulva egyre jobban bezárult, és a kint belülre került és a bent kívülre: azt
a fajta látens geometrikus gondolkodást tükrözte, amelyik molière-re is jellemző.
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Amikor az új Színházban Székely az Ivanovot rendezte meg, én kezdetben mint
dramaturg, végül mint fordító szerepeltem. ez nem ment konﬂiktusok nélkül, Gábor
nehezen tudta elfogadni, hogy dramaturgból fordítóvá stilizálom föl magam, de a dramaturg-kollektíva (Kárpáti péter, Duró Győző) mellém állt. Szerintem jó lett, és igazi fordítás volt, sőt, egynémely megoldása átvándorolt a Katonában látott „pál Antal”féle fordításba is (ez az Anton pavlovicsból konstruált név, mint utóbb kiderült,
Fodor Gézát takarta), de nem ezért mesélem el ezt az anekdotát, hanem azért, amit
Székely az akkori vitánkban mondott nekem. Azt mondta, hogy más az, ha petri
fordít le egy darabot, mint ha én, mert, lehet bármilyen az a fordítás, „egy mesterszabász felismerszik a vágásáról”. magyarán, talán a sajátos költői erőt vagy egyéni világlátást, netalántán a formátumot hiányolta a szövegből. ezúttal csupán a „mesterszabász”-metaforára akartam ráirányítani a ﬁgyelmet, amely metaforában nyilván
keveredett a színházi ember érzéke ahhoz, hogy korántsem baj az, ha fordítóként,
azaz kvázi-szerzőként egy világnézetileg jól beazonosítható költő szerepel, mint ha
a színház kevésbé ismert munkatársa. mivel én készítettem petrinek a nyersfordítást
Amizantrópból, és ebben az együttműködésben, a vidéken töltött hetek alatt még
jobban elmélyült barátságunk, láthattam, hogy egy jó fordításhoz nem föltétlenül
szükséges az eredeti mű anyanyelvi szintű ismerete. De Székely metaforáját a szabászmesterről megjegyeztem, és úgy gondolom, van benne valami. Kell a név, és kell
a saját nyelv egy igazán sikeres fordításhoz.

Székely rendezőként aggályosan minden egyes szó pontos jelentését közvetítette
a színészek felé, de már a példány elkészülése nagyon sok fázison ment át, Fodor
Gézával és petrivel hármasban: ez a részletes aprómunka, az egyes fogalmak teherpróbája már a szöveg keletkezésénél is fontos volt a számára, mint ahogy nála a rendezés is folyamatos, lépésről lépésre történő tisztázás, inkább lassít, mint gyorsít,
inkább lefojt, mint azonnal kienged: a titok az intenzitás hitelességében rejlik és
nem feltétlenül a látvány esztétikáján múlik, habár Antal Csaba nagyszabású, időnként részletező, időnként operaian nagyvonalú díszletei Székely egy egész korszakát végigkísérik. ezek a díszletek nem feltétlenül úgy változnak, mint másoknál,
az állandóság az erősebb, a változások olykor szinte észrevehetetlenek.

2.
Ami a Tartuffe-öt illeti, ott teljesen más volt a partitúra. ezt Székely nem rendezte
meg, de mégis idetartozik. Amizantróp sikerén felbátorodva, négy évvel később,
1992-ben megkeresett engem petrik József, a népszínház főrendezője. Tizenöt évvel azelőtt egy ideig munkatársak voltunk, amikor a kecskeméti Katona József Színházból, a 25. Színházból és az állami Déryné Színházból a kulturális hatóságok (Aczél
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& Co.) összegyúrtak egy meglehetősen működésképtelennek bizonyuló hibridet, a
népszínházat. én Ruszt társulatának egy részével katapultáltam pestre, miközben
Szolnokról és Kaposvárról fölhozták főrendezőnek és vezető rendezőnek a nemzetibe Székelyt és zsámbékit. egyszóval petrik megkeresett, azzal, hogy petri Kapás
Dezső számára készítsen a Tartuffe-ből egy új fordítást. én közvetítettem, Gyuri egy
darabig vacillált, mielőtt elvállalta volna. nem azért, mert a Kálvária téren levő színháznak nem volt olyan rangja, mint a Katonának, ez nem érdekelte, hanem azért,
mert nem fűlt a foga a versfordításhoz.
petri a legkülönbözőbb alkatú költőket is szívesen fordította, összegyűjtött munkái II. kötetének tartalomjegyzéke tanúskodik erről: voltaképp bárkit le tudott fordítani, a kötött forma nem okozott számára gondot, bár a szabad vers talán jobban
feküdt neki. éreztem benne egyfajta belső türelmetlenséget: idegesítette, ha arra
kényszerült, hogy szakmányban rímeket gyártson. A feladatnak ezt a részét mechanikusnak érezte, de hiszen már első verseskötetétől fogva világos volt, hogy bravúros rím- és ritmustechnikáját milyen szívesen váltogatta rímtelen és prozódiailag a
felszínen egyszerűbbnek tűnő versformákkal, amelyek belső bonyolultsága többek
között a saját verseiről írt feljegyzéseiből is kiviláglik.
A Tartuffe esetében nemcsak közvetítő (és újfent nyersfordító), hanem dramaturg
is voltam, és elkövettem azt a hibát (utólag látom ezt hibának), hogy elfogadtam
petri érvelését, amelyet a fentebb említett Beszélő-interjúban így foglalt össze: „Amit
most akarok, az egy még radikálisabb változtatás: a Tartuffe-öt prózában akarom fordítani úgy, hogy csak Tartuffe fog versben beszélni, illetve még orgon, amikor Tartuffe-nek válaszol, de az összes többi szereplő prózában beszél, Tartuffe-nek
is prózában replikáznak, vagyis nem veszik át azt a kommunikációs kódot, amit
Tartuffe használ. ettől olyan abszurd hangulata lesz az egésznek, mintha hirtelen
valaki egy társaságban elkezdene énekelni. ha ez egy életbéli társaságban történik,
akkor leintjük az illetőt, megkérdezzük tőle, hogy most megbolondult vagy berúgott,
vagy mi történt vele. Itt viszont senki nem reﬂektál erre, hanem mindenki beszél
a saját prózai nyelvén, ennek is meglehet a maga dramaturgiai hatása. és van valami személyes játék is abban, hogy éppen a költői megszólalást a hazugság metaforájává teszem.”3
nem hiszem, hogy bármi gond lenne azzal, ha verses drámát prózában fordítanak. Az angolok molière-t, a franciák Shakespeare-t egy-kétszáz évig gyakorlatilag csak prózában tudták úgy-ahogy visszaadni, egyszerűen a komplementer
versforma saját nyelvükön még nem állt rendelkezésre, ez csak az utóbbi ötven
évben vált lehetségessé. Azonban mégis az a helyzet – és ez victor hugo RuyBlas
című drámájának fordításakor lett világossá számomra –, hogy bizonyos gondolatokat a ritmikai és rímeléstechnikai kényszer tud csak kikényszeríteni: nevezetesen, hogy a jelenetek során nagyon sok lelemény, szikra, villódzás éppen a rí3

Uo. 32.
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mek és szójátékok révén érvényesül, s ha azokat elhagyjuk vagy tompítjuk, egy
fokkal szegényesebbé válhat maga a szituáció, sőt maga a cselekmény. egyszóval
a vers, a rím a szituáció és a cselekmény inherens része is, egy gondolkodásmód
leképeződése.
mind victor hugo, mind molière bebizonyította, hogy prózai nyelven is tud érvényeset alkotni (lásd a DonJuant), ám amikor a verses formát választotta, akkor
a mű dramaturgiája is a rímek és versritmusok mentén épül, és amennyiben prózai fordítás készül, abban az esetben szerencsés lenne a dramaturgián is változtatni, mert a néhol a kérdezz-felelek muzsikájára fölépített dialógusok a folyamatos
szellemi invenció izgalmát is tartalmazzák. Amikor a szereplők egymásnak riposztoznak, akkor nem pusztán a tempóval, a közbevágásokkal szemtelenkednek, hanem a szójátékok és rímek szintjén is folyamatosan jelzik, hogy ugyanazon a szellemi nívón állnak, mint a másik. A rímkényszer a személyiség leleményességének
próbaköve lesz, egész jelenetek épülnek föl virtuóz visszafeleselésekből. ha ezt a
– látszatra külsődleges és dekoratív – leplet lefosztjuk egy molière-darabról, a király meztelenebbé válik a kelleténél. A jelenetek hatásfoka csökken, mert a szerkezet visszatérő szimmetriája és kiszámíthatósága ennek a belső nyelvi ellenpontnak
a hatásával is operál, ami zenei kontrapunktként működik a darabban. Tehát, ha
igazolható is petri gondolata a próza- és versforma színpadi váltogatásáról a Tartuffeben, valójában megfosztotta magát és a színészeket egy fontos eszköztől, és ezt talán a jelenetek átigazításával lehetne korrigálni. lehet jó előadást csinálni egy ilyen
hibrid szerkezetű fordításból is, de talán nem véletlen, hogy a petri-féle Tartuffe-öt
jóval kevesebbet játsszák, mint a kifejezetten sikeres Amizantrópot.
Ugyanebben az időszakban petri költészete is direktebb, dísztelenebb lett, roncsoltabb, rongáltabb: egyes kritikusai ezt szemére is vetették vagy vetik, de nem veszik ﬁgyelembe petri önmagával szembeni engesztelhetetlenségét: a versekben és
a verseken a ﬁzikai-szellemi leépülés regisztere a maga pőre meztelenségében mutatkozik meg, nem csupán témáikban, hanem formájukon – a romlás folyamatos
regisztrálása az egyik költői feladat, a kidolgozással szembeni türelmetlenség is része a versnek. hozzáteendő, és ez leginkább petri DonJuan-fordításával való foglalatoskodás közben lett számomra világos, hogy a színpadi prózanyelvnek legalább
olyan titokzatos belső ritmikája van, mint a versnek. mellesleg petri bámulatos Grabbefordítása (Tréfa,szatíra,iróniaésmélyebbértelem) bizonyítja – igaz, hogy a Grabbemű világa, a német romantikus abszurd (rögtönzött fogalommal élve) petriével rokon világ –, hogy amennyiben a szöveg metafora-tartománya és kulturális utalásai
zsigerileg is közel állnak hozzá, akkor csuklóból tudja kirázni a pompásnál pompásabb mondatokat. molière trükkösebb, mert egy olyan konvenció belső ritmikáját
követi, amelyben petri nem föltétlenül volt otthon. mindezt csak arra mondom,
hogy a Tartuffe-ben prózává tett versek (ez a probléma később, az Amphitryonban
tetőzik majd), bármilyen közvetlenséget is hordoztak, sokat veszítettek szellemességükből, abból az aperçu-ből, a pillanatban keletkező, vagy ezt a látszatot keltő,
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spontán, érzékletes, gunyoros szellemességből, amely a francia udvari stílus sajátja,
és amely áthatotta és áthatja a francia prózát is, egészen houellebecqig bezárólag.
Kapás Dezső rendezői ötlete, hogy az előadást az 1939-es, úgy nevezett második
zsidótörvény rádióbeli beolvasásával kezdje – mely törvény természetesen érinti
orgon családját is, miáltal az orgon-Tartuffe-viszony diabolikusan 20. századi színezetet kap –, látszólag harmonizál a szövegek egy részének elprózaisodásával, valójában éppen a várakozási szintet, a belső feszültséget csökkenti az értelmezés előrevetítésével, laposabbá válik, amit már a fordító is kikalapált kissé. Kétségtelen,
hogy ez a fordítás nem kelt olyan izgalmat, mint A mizantróp. Annyiban felelősnek
érzem magam, hogy meg sem próbáltam Gyurit rábeszélni arra, hogy egy kis fejtörés árán mégis kísérletezzen egy rímelős változattal is. Azt hiszem, mindketten kényelmesek voltunk egy kicsinyég, és a megrendelő intézményben sem volt olyan
igényes személy, aki ﬁgyelmeztetett volna minket erre. örültek, hogy kaptak egy
petri-féle molière-fordítást.

3.
A DonJuan-fordítás egy Illyés Gyula-fordítás hátán készült. mint a Figaro-fordítás
esetében is, Illyés – aki perfektül tudott franciául, magyarul nemkülönben, és egy
nagyon ízes és nagyon pontos mondat-dallammal rendelkezett, amely engem lenyűgöz
konkrétságával és plaszticitásával – elkövette azt a hibát, hogy a népi demokrácia ideológiai vonalát követve egyfajta ideológiai szótárt erőltetett rá mind Beaumarchais,
mind molière az övénél két-háromszáz évvel korábbi, és mégis polgáriasultabb nyelvezetére. A népies, népi demokratikus avagy szocialista történelem-felfogás a maga módján regresszívebbnek bizonyult molière vagy Beaumarchais világszemléleténél, miáltal Illyésnél, egy kis túlzással, népmesei hősök, feudális gonosztevők
lépnek föl, valamint lelepleződnek a dekadens arisztokrácia népellenes bűnei.
Székely DonJuan-rendezése meglepő módon hűtöttebb volt korábbi molièrerendezésénél, nem tudott átforrósulni, nem is akart: látlelet volt, és már egyfajta
retrospektív arról, amit magunk mögött hagytunk. Ugyanaz a Cserhalmi, aki Alcesteként frusztrált értelmiségi volt (Cserhalmi persze soha nem tudna „értelmiségi” lenni, annál az ő színészete egyetemesebb, és Székely sem egy értelmiségit akart a színpadon látni), a nyolcvanas évek végén, egy tökéletesen elfuserált világban. Don
Juanként már-már nosztalgikusan álmodta vissza magát az elveszített pokolba, kis
túlzással természetesen, mert az a maga módján, a hiteivel és otthonosságával még
mindig jobb, mint ez a formátlan és kegyetlen új. Székely „több mint hatéves hallgatás után”, ahogyan a kritikus írta, tért vissza ezzel a rendezésével. ez a „hallgatás” – ami nagyon fontos része a székelyi technikának: a túlbeszélés és a mélységes
hallgatás – bizonyos fokig átitatja ezt az előadást (ha lehet róla jelen időben beszélni). Sinkó eszes Sganarelle-je voltaképp fölénybe kerül inkább ösztönlény gazdájával szemben, az a fajta racionális, Isten-nélküli világ, amelyben most kénytelenek
élni, kiveti ugyan magából Don Juant, de valójában rég magába is szippantotta. Szé358
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kely bámulatosan értett hozzá, hogy ezt a súlyos paradoxont állítsa színpadra: miként része a világnak valaki, amelyik ellen lázad. Az ilyen mélyen átélt paradoxonokban Székely igazi mester, a rendezés nagy tablói, melyek, emlékszem, gyönyörűen voltak világítva mégis elnyeltek valamit abból az elementáris szenvedélyből,
amit a közelebbről végignézett Amizantróp sugárzott magából.

MELLÉKJEGYZET
Fordítóként először akkor szembesültem ezzel az illyési szimpliﬁkáló gazdagsággal,
amikor a Figaróházasságát fordítottam Iglódi István kérésére 1990 nyarán. olyan
fordító vagyok, aki, ha kedve szottyan, gátlástalanul szótárnak használja a korábbi
fordításokat, és Illyés fordítása tele volt nagyszerű ötletekkel és megoldásokkal, amelyeket, érzésem szerint, a maga ideológiai alapállása miatt, folyamatosan elrontott.
molière egy jól működő abszolút monarchia viszonylatait képezte le, Illyés azt a hibát követte el, hogy egy olyan archaikus magyar valóságot rekonstruált a szavak és
szituációk szintjén, amelyet a ki-nem-mondásra berendezkedett kortárs világ lehetővé tett, mondhatni a ludas matyi világát vetítette rá a Figaróra. Székely DonJuanrendezésében a keletkező új és a süllyesztőben eltűnt régi világ konﬂiktusa, az értékrendek kibékíthetetlensége révén vibrált a forma: miközben látta és láttatta is a két
világ, a régi és az új inherens hasonlóságait. Annak idején Beaumarchais nem csupán
leképezte azt a világot, amelyben élt, és amelynek egyébként haszonélvezője is volt,
de a Figaróval a monarchia felbomlásának egyik katalizátorává lett, és kiváló szimatú közgazdászként és kalandor off-shore-lovagként a feudális környezetben játszódó
világban éppenséggel, a szóhasználat és a viszonyok váratlan közvetlensége révén
inkább a jövőbe látott, mint sok kortársa. Illyés férﬁas és markáns fordítása a régi
magyarország avittas viszonyait fölelevenítve inkább az operett, mint a darabban lappangó tragédia felé kormányozza a művet. Amikor az Ifjúságédesmadarát örkény
István után lefordítottam, akkor örkény fordításában nem a szöveg modern és polgári karakterével volt problémám (örkény fordítását 1965-ben mutatta be a Katona
József Színház), hanem azzal, hogy az akkori magyarországi fogalomkészlet teljesen
alkalmatlan volt Tennessee Williams amerikai valóságának leírására és ezért örkény
mindenféle mesterkélt körülírásokhoz folyamodott. Itt tehát az utód jogosulatlan előnyével indultam, 1999-ben.

A DonJuan-fordításban is kamatoztatott ideológiai „proﬁltisztítást”, Fodor Gézával
és Székely Gáborral konzultálva, petri már Amizantróp fordítása során elvégezte:
velük kollaborálva sikerült egy olyan nyitott fogalom-szótárt megalkotnia, amellyel
(ellentétben hans magnus enzensberger 1979-es gátlástalanul modernizált, sőt,
zsurnalizált nyelvű német Embergyűlölőjével) erőlködés nélkül, de nem meghamisítva a történelmileg reális világot, amelyben a mű játszódik, egy nem direkt mó359
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don aktualizált, valamelyest neutrális hangzású („a protekció viszonteladói” mondja például Alceste), mégis modern idiómákkal volt képes kifejezni a mű aktualitását, ám meghagyta molière eredeti világszerkezetét, és ezáltal mai lüktetésű, indulatokkal átitatott szöveget hozott létre. ez az indulati töltés lehet talán az egyik
titka annak a „szabászvágásnak”, amelyről Székely beszélt. A DonJuan szövegébe,
éppen mert eleve prózában íródott, talán jobban belenyúltam, de ez elsősorban nem
tartalmi, hanem ritmikai beleavatkozás volt, a Tartuffe-fordítás „hibáiból” okulva.
(hogy parti nagy lajos zseniális leleményekkel teli Tartuffe-átirata szintén rejt bizonyos csapdákat magában, amellyel a rendezőknek számot kell vetniük, azt a nemrég az örkény Színházban látott Bagossy-rendezés megnézése közben értettem
meg. épp mert molière a maga módján erősen egy irányba tartó, perspektivikusan
gyorsuló belső dramaturgiával dolgozik, vigyázni kell, nehogy a bármily szellemes,
mégis egy idő után kiszámíthatónak tűnő poénözön az emberben a deduktivitás élményét keltse: ne kelljen nézőként azt éreznem, hogy a felismeréseket folyamatosan tálcán nyújtják át.)
ha a rendezés matematikája és a szöveg matematikája túlságosan is lefedik egymást, könnyen elsikkad egy dimenzió, amelyet még a kiváló színészek sem tudnak
pótolni: az a talán diffúz, megmagyarázhatatlan, csodálnivaló élmény, amely a világot vagy a kozmoszt szemlélve éri az embert, hogy magát a létezést érzékelem,
nem holmi ügyes konstrukciót. Székely 1995-ös DonJuan-rendezése egyetlen percig sem tűnt külsődleges konstrukciónak, át volt itatva a világ rezzenetlen szemléletének képességével és vágyával, valami ahhoz hasonlóval, amit petri Kizsarolt,nevetségeséletünket című versében „el nem fordult tekintetnek” nevez. Székely
rendezésében mindazonáltal érezhető volt egyfajta nosztalgia, valamiféle fájdalmas
retrospektivitás, öt évvel a rendszerváltás után, s talán a későbbi nagy csalódások
előérzete: egyfajta színházi szépség- és már megalkotása közben is megvalósíthatatlannak tűnő szintézisvágy.

4.
molière Amphitryonjának fordítását már úgy kellett kizsarolni a költőből. létezett
egy nagyon jó minőségű fordítás a petri által nagyon tisztelt és szeretett Kálnoky
lászlótól, talán ezért is fázott költőként hozzányúlni. Tény az is, hogy az Amphitryon, amelyben ugyan molière – Rotrou nyomán – plautus után döntő dramaturgiai
fordulatot hajt végre, tálcán nyújtva Kleistnek a legtökéletesebb Amphitryon megírásának lehetőségét, ugyanakkor, mert mindössze három hét alatt, a Tartuffe betiltása után írta, annak pótlásául, a formát tekintve a szórakoztatásra helyezte a hangsúlyt, frivol, felszínesnek tűnő udvari bókok, veszekedések és konﬂiktusok mögé
rejtette el a szubsztanciát, amellyel később leginkább Kleist tudott mit kezdeni.
A felszínen egy zenés balett, a napkirály szerelmi ügyeinek pikáns tablója volt ez
inkább, mint komoly darab, és jól emlékszem petri arcára munka közben: csak már
túl legyek rajta! egy költőt nem lehet arra kényszeríteni, hogy állandóan ihletett ál360
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lapotban legyen, és petrinél az ihlet különösen kényes jószág volt, mint ahogy többek között az Interjúrészlet című versében is megírta: „Az elmúlt két évben, / de
ezt úgy értsed, ahogy mondom, / minden áldott nap / legalább egy verset nem írtam meg”. petri Amphitryon-fordítása kissé gipszkása-ízű lett, szellemes és erőteljes képekkel, de hiányzik a csillogó neonfényes-rímvilág, amelynek megteremtése
talán új költőkre vár. Szálinger Balázs készített is egyet, ha jól tudom.
A fenti petri-idézetet a meg nem írt versekről Székely is elmondhatná, kis módosítással: az elmúlt sok-sok színházi szezonban legalább évi két előadást nem rendeztem meg. viszont ez a hallgatás a régi, nagy alázattal és teljes szellemi erőbedobással, minden részletre odaﬁgyeléssel készült előadásokat nem véletlenül a nagy
magyar színházi legendák közé emeli.
2015.október
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SZÉKELY-RENDEZÉSEK AZ ÚJ SZÍNHÁZBAN

DON JUAN, A MIZANTRÓP
SZÉKELY-RENDEZÉSEK AZ ÚJ SZÍNHÁZBAN

Székely Gábor rendezői pályája következetes, végiggondolt előadások mesteri ívét
rajzolja fel. A stabil társulatban dolgozó alkotó a színházcsinálás társadalmi kommunikációjával, nem kizárólag egyedi előadás esztétikai hatásával fogalmazza meg
jelenlétét a közösségben. A mindösszesen négy színházhoz, Szolnokhoz, a nemzetihez, a Katonához és az új Színházhoz köthető évtizedek színházetikája és -poétikája a realista formanyelvet deﬁniáló meiningeni hoftheater ideáit emeli a késő Kádár-kori magyarországon a gyakorlatba. A társulatban fogalmazás képessége, a stabil
rendezői olvasat, a kemény és kreatív színészi munka, az erős dramatikus alap olyan
előadásokat eredményez, mely a színházat az etikus megszólalás helyévé változtatja.
Székely Gábor 1988-ban molière Amizantrópjával1 köszön el a Katona József Színháztól, s hat évvel később molière DonJuanjával2 nyitja rendezései sorát az új Színházban. Közben magyarországon lezajlott egy politikatörténeti rendszerváltozás, a
demokratikus államrend keretei kiépültek, az államszocialista színházi és kulturális működési mechanizmusok helyett egy önﬁnanszírozó modell felállását szorgalmazta az államapparátus, de az első kormányok és a főváros vezetése még kiemelten támo gatta a vezető művészszínházak alapítását és műkö dését. ezek az
eszmetörténeti keretek tették lehetővé, hogy a 19. századi realista színházi gyakorlat magánszponzorációval támogatott modellje az államszocializmus utáni demokratikus rendben is működhessen még pár évig. A Theaterherzog, II. György esztétikai és etikai paraméterei száz évvel később is alapjait jelentették a politikus
fogalmazásnak: a dramatikus szöveg cenzúrázhatatlan, a szerzői szándék a szituá1
2

Az előadás szereposztását lásd a Függelékben.
Az előadás szereposztását lásd a Függelékben.
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ció és a jellemek realisztikus elemzésével rekonstruálható, a társadalmi helyzet és
a történelmi hitelesség felépíthető. mindez összeszokott, állandó társulatot igényel,
s nem feltételezte a költségvetési szigort és a merev bemutatókényszert. A realista
színház célja a történelmi igazság megértése, az egyénéből a közösség helyzetének
megfogalmazása, a szórakoztatás helyett az emberi reakciók kiváltása.
Az új Színház eszméje Székely Gábor művészetéhez kötődik, bármi történt is az elmúlt húsz évben, mert ugyan csak két előadásában, de a realista színházi forma olyan
erejével fogalmazott a rendszerváltásban bizonytalankodó, eltévelygő budapesti értelmiségről, mely a közösségi emlékezetben viszonyítási pontként jelöli alkotásait.
Amizantróp című előadásával a „rendszerváltás előtt nem sokkal, egy korántsem
forradalmi évtized végén a „kettős beszéd” tárgyává tette a társadalmi romlással
együtt járó erkölcsi amortizációt, és a historizáló rendezés köntösében, az áthallás
mechanizmusára építve szólt közállapotainkról a megtűrt klasszikuson keresztül.”3
Amizantróp című előadása után Székely Gábor a társadalomból kilépett Alceste életét fogalmazza meg ismét molière-rel, de most a gondolat- és eseménysort Don Juan
karakterére formálva eljut a vég, a halál ábrázolásáig.
A molière-i vígjátékok dramaturgiája a karakterek esendőségeinek, gyengeségeinek szélsőségesen improvizatív ábrázolására épül. A jellemkomédia olyan szituációk sorát fűzi egymásba, ahol a főszereplő gyarló tulajdonságai válnak láthatóvá.
Semmi más. egy mizantróp tehát folyamatos kommunikációra kényszerül, rendre
társaságban kell léteznie, csak a jelenetek töredékében maradhat a kényelmes kommunikációs formát kínáló kettesben szerelmével vagy barátjával.
Székely Gábor rendezői színháza a szöveg egészéből indul, elengedhetetlen a dramatikus állítások elemzése legfőképp akkor, ha az alkotás befoghatatlan mítoszkörre épül, s ezt a mítoszkört az eredeti molière-i mű is határozottan írja újra. A szívtipró Don Juan a 17. századi jellemvígjátéki szerkezetben rendre csodaszép lányokkal
kellene hogy találkozzon, de molière igen hamar, más a második felvonás végén megszünteti a szépségek enumerációját. egyértelmű molière-nél: nem a nőcsábász latin
szeretőt állítja jellemhibásan komédiája közepébe, hanem a hitetlen, a közösségi normákkal dacoló, a társadalomból annak minden szegletéből kilépő Alceste-t. molière
életművében4 a kilépés, a megvetés és a kivonulás karaktere Don Juan 1665-ben, utána írja meg majd Amizantrópot 1666-ban, az embergyűlölő Alceste-t. Székely Gábor
előadásainak sora újraírja a történetet, s kronologikusan másként értelmezhető sorozattá rendezi a molière-i drámákat. Alceste kivonul a társadalomból csalódva szerelmében, kapcsolataiban, értékeiben, Don Juan pedig már nem is foglalkozik a közösség etikai, erkölcsi, vallástani nézeteivel. mérhetetlen bölcsességgel, szemlélődő
tudással áll a világ előtt.
3
4

lásd Kékesi Kun árpád elemzését az 344–350. oldalon.
René Bray: Molière,hommedethéâtre. paris, mercure de France, 1962; Christophe mory:
Molière. paris, Gallimard, 2007.

363

A M ÁSODIK É L ETM Û

molière felsorolja a felvonásokban, mi mindennel néz szembe és számol le Don
Juan. Az első felvonásban leszámol az elvirának tett ígéretekkel, a házasság szentségével, a szóbeli aktus jelentésével. molière Don Juanja többé nem fogadja el a performatív aktus társadalmi működését. A házasság kimondott igene elveszti tett5
státuszát, s így visszavonja saját érvényességét. A szó az lesz, ami. egyetlen pillanatra érvényes, ki nem terjeszthető aktus.
A második felvonásban Don Juan a választás, az elsőség és az előjog témájával
számol le.6 nem azért felesége elvira, mert őt vette el először, nem azért kavar Bernadette-tel, mert őt látta meg elsőként. A választás joga, s a választás újrakezdésének
joga felülírja az elsőség jogát.
A harmadik felvonásban molière a hittel és a becsülettel számol le. A végtelen
racionalitás és az érzéki tapasztalás kizárólagos megértésként fogalmazódik meg
a drámában, s ahogy egyre súlyosabb közösségi normákról állít idegent molière, úgy
tünteti el a női szereplőket is a soraiból. A nőcsábász Don Juant nővel a szerző ebben a drámában csak megszakított eseményekkel ábrázolja. De amint a szexushoz
köthető szituációkon, mint bemelegítésen túljutunk, s isten, a pokol, az apa státuszához való viszony lép a botránykeretbe, úgy jelenik meg a férﬁ koldus,7 a testvérbáty, az uzsorás és az apa, a kőszobor neméről se feledkezzünk meg.
A negyedik felvonásra molière már csak mementóként hozza be elvirát, az egyetlen nőt, hiszen itt már a férﬁközösség erejéről, a pénzről, az apajogról gondolkodik
Don Juan, hogy elérjen az utolsó felvonáshoz, amit álszentként, igazi Tartuffe-ként
kezd, s amit embergyűlölőként, Alceste-ként fejez be.
A molière-i dramaturgiát évszázadokon értelmezte az a fedősztori, miszerint
a Tartuffe botrány után békésebb vizekre evezett volna a szerzőt. A darab kommunikációja így a nőhódító latin szeretőre irányult, pedig Don Juan a dráma minden
szerelmes jelenetében kudarcot vall, menekülnie kell, hajótörést szenved, megkergetik, kikosarazzák.
A mű befogadástörténetének feltehetően nem tett jót mozart és Da ponte 1787-es
DonGiovannija, mely ugyan megőrizte a molière-i ötletet az előadás jelenidejében
megszakadó szerelmes kapcsolatokról, de az erős szopránáriák sorozatával jelzett
női jelenléttel férﬁasabbá, s így szexuálisan jelentős férﬁvá tette Don Giovannit.
A Székely-féle előadás felismeri és tartja molière írástechnikai, mondanánk, hogy
improvizatív ötletét, amikor a dramaturgiailag súlyos és záró ötödik felvonás megidézi az álszent Tartuffe monológjait. „nem az vagyok már, aki tegnap este voltam.
megbántam vétkeimet. Az ég kegyelme hirtelen úgy megváltoztatott, hogy bámul5

Shoshana Felman: TheScandaloftheSpeakingBody.DonJuanwithJ.L.Austin,orSeductionin
TwoLanguages. Stanford, Stanford University press, 2003 [1983]. 48.
6
Uo. 35.
7
virginia Scott kutatásaiból tudjuk, hogy csak a bemutatón hangzott el a koldus szövege, azt a cenzúra kivetette, s csak egy 1683-as amszterdami kalózkiadásnak köszönhetően ismerjük a blaszfém jelenetet (lásd virginia Scott: Molière:ATheatricalLife. Cambridge, CUp, 2000. 168.).
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ni fog az egész világ. Fölnyitotta a szememet és most iszonyodva nézem a hosszú
vakságot, amelyben éltem. megundorodtam eddigi förtelmes életemtől.”8
mindezek után egy végső enumerációként látjuk, ahogy az apa, a szerelem, a testvér jelenik meg Don Juan előtt csak azért, hogy ő mindegyiket messze küldhesse
magától.
A molière-i dráma értelmezését ettől a pillanattól, a kőszoborral magára maradó
hőssel szokás kezdeni – ez az értelmezés és az értés origója. Az olvasó itt, az utolsó
felvonás utolsó előtti jelenetében el kell döntse, létezik-e pokol, felcsapnak-e a lángok, van-e büntetés és bűnhődés a világon. minden Don Juan-feldolgozás innen,
a vég felől indul: ki a szobor, milyen reprezentációja lehet egy szobornak, ha már a
szerző a legerősebb performatív aktust, a beleegyező bólintást egy szobornak adta.
A realista színház formanyelve a dramatikus szöveget, a drámai alkotást mindennél fontosabbnak tartja akkor is, ha az eredetiség fogalmával könnyelműben bíró
17. századi komédiát választja színházi tárgyul. Székely Gábor tudva-érezve ezt a
háromszáz éves, rögtönzések formálta eredeti kanavász mozgékony nyelvi sajátosságait, új fordítást készített, mely ha nem is a színészi improvizációt, de a nyelvi
jelenidejűséget hozta a színpadra.
Székely Gábor Duró Győző dramaturggal új fordítást írt petri Györggyel. Az új
Don Juan-szöveg így szervesen folytatta Amizantróp petris nyelvét erősítve azt a
ﬁlológiailag természetesen helytelen következtetést, hogy Alceste történetét Don
Juan folytatja, s nem fordítva. A Don Juan elsősorban hallhatóan folytatja az embergyűlölő nyelvét, úgy beszél Alceste, akár Don Juan, Célimène akár elvira, a szenvedély szókincse, a vágy rezignációja, az indulat pökhendi okossága mind petri költészeti szótárából kerül elénk. „elbűvölő”, „alantas”, „hitvány ember”, „kívül hordom
a szívemet”. „Talán nem öltem meg elég jól?” hangzik az I/2-ben, majd „az én haragom nem lobban el fölösleg szavakban.” elvirától az I/3-ban.
Székely Don Juan rendezése a petris nyelv állandó fordulataival megmutatja az
utat, miként érintkezhet a társadalomból kilépett „udvari ember” a közösség egyes
tagjaival, a nőkkel, a vetélytárssal, az uzsorással, az apával, a kőszoborral. élhető, a
nézői élettapasztalathoz társítható viszonyokat láttat, melyek mindemellett még a
történeti tudásunkkal is egyezik. Színháztörténészek több száz éves kutatásokkal
követik,9 miként küzdött molière a Tartuffe betiltása után a bemutatók lehetőségéért, a királyi jogdíjért, miként reagált a rendelésre készült pamﬂetekre, rágalmakra és perekre és miként formálta a behelyettesítés technikájával napi küzdelmét
színpadra, nemes és hős karakterre. Tirso da molina eredeti ElBurladordeSevilla
című darabjához nem sok minden köti már molière DonJuanját, sokkal több minden azonban a kétféle változatban is játszott commedia dell’arte előadásokhoz, me18
19

v. felvonás 1. jelenet.
madeleine Jurgens – elizabeth maxﬁled-miller: CentansderecherchessurMolière,sursafamille
etsurlescomédiensdesatroupe. paris, S. e. v. p. e. n., 1963.
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Sinkó László (Sganarelle), Cserhalmi György (Don Juan). Don Juan, 1995

lyek már címükkel, DomJuanouleFestindepierre minden nézőt látványos borzongások ígéretével csábítottak. molière DonJuanja az előadások meghirdetésével
1665-ben a pokol látványos szcenikai ábrázolását ígérte. S közben jeleneteket írt
Tartuffe stílusában Alceste nyelvén a képmutatásról.
molière, és Székely Gábor is, dramatikus technikaként használja a legendák súlyát, számít a nézők közös tudására: látni fogják a poklot, de hallani fogják az álszentekről szóló monológokat. észlelni fogják a nagy történetet, mely a hétköznapi viszonyokra rátelepülő nyelven szólal meg. Az új Színház 1995-ös bemutatója a
330 éves szöveget a közös kulturális legendárium részeként használja, s újrafordítja. Az előadás szövege az olvasható petris kiadásnál is természetesebb, indulatosabb
és mondhatóbb, tehát halhatóbb.
Az alkotók Illyés Gyula 1954-es „csákmátés”10 fordítását dobták félre, s levegős
molière-t hoztak a nyelvbe. Székely Gábor megfogalmazásában: „…a fordítások természete az, hogy gyorsan elavulnak, ritka az olyan kivétel, mint Arany János nagy
10

Szántó Judit: újra itt a nagy csapat. Színház, 1995. június 9.
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Tóth Ildikó (Elvira), Cserhalmi György (Don Juan). Don Juan, 1995

fordításai vagy Szabó lőrinc, vas István egy-egy munkája, amelyek időt állók. A gondolkodásmód és a nyelv változik, és ezt előbb-utóbb a fordításnak is követnie kell.
más az angoloknak, akik mindig ugyanazt a Shakespeare-t játsszák és értelmezik.”11
Az új fordítás szóról szóra, mondatról mondatra relativizálja a jót és a rosszat. határozottabb nyelvet beszélő Don Juan van a színpadon,12 s ebből a nyelvi határozottságból következik az előadás sajátos gesztusnyelvi határozottsága is.13 ez a nyelvi és gesztikus fordítás a dramatikus szöveget előadásszöveggé alakítja, mely végig
tudja vinni ezt az állítást: az embergyűlölő lehet egy csábító. Székely Gábor Don
Juanja kivonult a világból és a világgal néz szembe, utoljára.
11

12

13

lévai Balázs: A játékosság ott rejtőzik mindannyiunkban (Székely Gábor, az új Színház igazgatója). MagyarNarancs, 1996. június 20.
molière: Don Juan, semettantàtable: Sganarelle, Il faut songer à s’amender pourtant. petri szövegkiadás: „valóban nem ártana megjavulni” Székely előadás: „meg kellene változni végre.” Iv/7.
(előadás az mTv felvételében: 1.56.03.)
A Dimanche-jelenetben, például, amikor Cserhalmi kihagyja az ölelést, a testi közvetlenséget
Dimanche-sal.
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Székely Gábor rendezése legfőképpen azzal az ikonikus pillanattal rögzült a színháztörténeti kánonunkban, amellyel Don Juan és a transzcendens világ találkozását
formálta képpé. nagyjából osztjuk azoknak a színháztörténészeknek a véleményét,
akik szerint molière is csak a látványra koncentrált,14 hiszen ez a játékhagyomány,
a mozgó kőszobrok és gépészeti trükkök invenciózus megoldásai végigkövethetők a 17–18. század egészén. és Székely 1995-ös rendezése is innen, a másvilág színpadi megjelenítéséből értelmezi a múltat és változtatja kérdező jelenné a színházi
pillanatot. Székely rendezésének sajátos ritmusa, az értelmezői rétegek okos megzavarása az, hogy a látvány poétikusan megrendítő pillanata nem egyszerűen a vég,
tehát a halál pillanatakor merevedik kitartott képpé, hanem egy órával korábban,
már a kriptában elénk lép egy másik élet lehetősége.
ez az 1995-ös előadás legtöbbet idézett képe, a transzcendencia tiszta teátralizálása, amikor váratlanul száz és száz gyertya lángja egyszerre lobban fel a színpadon így jelenítve meg a temetőhöz köthető túlvilágot, a megmagyarázhatatlant,
a váratlant és a természet feletti hatalmakat. Az előadás játékidejének aranymetszésénél a látvány misztériuma a gyufafoszfor és égő kanóc keveredő szagával együtt
terjed a nézőtéren, s mindez a historikus rendezési tudás tisztelgése molière és a
ráció összetett viszonya előtt.
A transzcendencia, a valóság megkonstruálása formálja erőteljesen az előadás
kérdező karakterét, s egyértelműen nem a mítoszból következő primér szexualitás.
„Rögtön a munka elején tisztáztuk Székely Gáborral – állítja Cserhalmi György –,
hogy nem nőcsábászról van szó, hanem egy szerencsétlen sorsú, kicsit másként
gondolkozó értelmiségiről. Akire a kor öltögeti a nyelvét, mert nem tud mit kezdeni azzal a morállal, amit képvisel. mert nem hisz az égiekben.”15 ez a Don Juan ismerős, hiszen Székely Gábor rendezései az államszocialista korszak értelmiségi hősének lehetséges útjait rajzolták eddig is elénk. A cselekvés lehetősége a színházi
fogalmazásban eleve térbeli és időbeli korlátoknak ütközik, s Székely hősei, hősnek
választott karakterei mindezt egy meglepően irónia nélküli beszédmódban formálják. Székely rendezései sajátosan mentesek az ironikus értés lehetőségétől, ettől pátosszal és nagysággal telítődnek. S ez az a játéknyelvi forma, mely a realista rendezői gyakorlat elemző eszközeivel, de a megszólalás felfokozott indulatával és kitartott
hevességével azonnali érzéki hatást vált ki. nem értelmit. ezt a rendezői gyakorlatot Ascher Tamás improvizálva „költői realizmusnak” nevezte,16 hiszen a kisrealista
hagyomány keretein belül jön létre, de mégis kiemeli a nem nyelvi fogalmazás poétikusságát. A színházi poézis a tér, a test, az idő összerendezésének művészete. Szé14

15

16

Georges Forestier: LeThéâtredanslethéâtresurlascènefrançaiseduXVIIe siècle. Genf, librairie
Droz, 1996. 137.
Bóta lászló beszélget Cserhalmi Györggyel. Túlélő típus vagyok. MagyarHírlap, 1999. december 18.
„nem lélektani, hanem költői, amit szerettek volna.” mészáros Tamás: AKatona. Budapest, pesti
Szalon, 1997. 62.
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kely Gábor hősei magukon hordják a klasszikus arisztotelészi, a 17. században inkább boileau-i drámai hős minden karakterjegyét: egyedüliek, határozottak, feladattartók, etikusak és ismerik az erkölcsöt, ráadásul nemes karakterek, s jó sorsból a
rosszba fordul életük. S miként a shakespeare-i tragédiákban: a bukás és a halál mozzanata már első megjelenésükkor megvillan előttük.
Székely Gábor hősei felismerhetők az államszocialista magyarország élettapasztalata felől nézve, s a jövő és tett nélküli élet a pátosz reménytelenségét mutatja.
Az 1988-as Amizantróp Alceste-je szűknek találja az udvari kereteket, így elhagyja
azokat, kilép az épített világból a teremtettbe. Don Juan innen, a teremtettből, a
természetből lép egyre szűkebb terekbe, s marad az ötödik felvonásra egy kis térben magára zárva a halállal. Költői az a folyamat, mely a szituációk és a jellemek
realista elemzése után az egyéni sorsot általános képpé formálja.
Az 1995-ös DonJuan előadás a mítosszá vált legenda súlyos terheit viseli, s az
utolsó percben, az utolsó előtti jelenetben, a vége felől válik képpé a költészet.
A racionális, a determinista hőst nem a poklok tüze nyeli el. Aki a földön áll, s mindig tudja, hogy 2x2=4, aki az egyenes beszédet vállalja, az a földön hal meg. Székely
Gábor rendezése is tehát a vég felől értelmezi az előadást: itt Don Juan haláltusája
belső tűz fájdalmával teli, a föld, a ráció és teremtés matériája és matere, anyaga és
anyja hordja a hátán, s nem nyeli el. A halál fájdalmas és hosszadalmas, s itt, Székely
rendezésében a kőszobor nem elindítja a belső kínt, hanem lefojtja.
Az előadás súlyos pillanata: „Kérlek, segíts, már nem bírom tovább”17 – mondja
Don Juan a szobornak, aki erre nehéz szoborkezét felemelve lezárja Don Juan szemét.
A (kis)realista formakánon a természetfölötti, a transzcendens színpadi ábrázolásában meglehetősen ügyetlen, hiszen a szcenográﬁa minden technikai bravúrja a
szürreális megoldásokra készült. Székely a nyelv és a színpad eltérő performativitás-technikáját használva vet véget hőse életének, s úgy tartja a földön, a valóságban, hogy inkább a kőszobrot formálja emberivé. Székely rendezése a halál, a transzcendens lét jelensége és fogalma felől indul. De nem a látvány, hanem a nyelvi leírás
és megértés lehetőségei felől.
A dráma retorikai sajátossága, miként Shoshana Felman megfogalmazta, hogy
molière Don Juanja végig, a teljes dramatikus szövegben súlyos performatív nyelvi
elemeket használ. „A végkifejlet, azaz a természetfeletti zárlat kivételével molière
DonJuan-jának cselekménye kizárólag performatív eseményekből áll: nyelvi aktusokból, melyekben a kimondás ereje pontosan leírható az Austin által megkülönböztetett öt illokúciós osztály keretein belül.”18 Székely rendezésében az ítélkezés,
a hatalom, az ígéret, az udvariasság és az érvelés performatív formái rendszerezik
a megszólalásokat. Don Juanról minden szereplő ítéletet mond, ő maga hatalmi pozícióból beszél Sganarelle-hez, míg minden nőhöz az ígéret performatív formáival.
17
18

Az mTv felvételén 2.19.20.
Felman: i.m. 12.
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A társadalmi udvariassági keretek Dimanche úrral és az apjával, még álcázva Don
louis-val működnek. Az érvelés nyelvi logikája pedig Sganarelle monológjaiban válik performatívvá.
A mű a beszédelméleti irodalom kincsesbányája Austin és Benveniste elemzése
óta, hiszen tényleges események nélküli állítások dramatizálják a szöveget. Don
Juan a dráma jelenidejében szerelmet ígér, vacsorára hív, megbánást mutat, ezek a
performatív tettek építik a karaktert a saját dramatikus történetében. Jellegzetesen
17. századi színháztörténeti technika, mely a bienscéance szabályává nemesedett,
hogy Don Juan színpadi tettei egy-egy pofonra korlátozódnak, nem a dráma egészét,
csak lokális helyzeteket hoznak létre (megveri pierrot-t, véletlenül megpofozza
Sganarelle-t), de a mikroakciókon kívül minden a dráma terén túl történik. A tengeri
hajózás, a hajótörés, az álruhás menekülés, a banditák szétverése és még egy lehetséges párbaj jövőidejű víziója is a dráma terén kívül történik. molière csak a technikailag legnehezebben megoldható teátrális mozzanatot, a halált tette jelen idejűvé.
A színházi szituációban a halál pedig az egyetlen aktus, amely nem lehet performatív. A nyelvészeti és a színházi performativitás fogalma ezen a ponton, a halál
deklarálásának pillanatában elszakad majd egymástól, mert a halál nem a megképzett nyelvi, hanem a biológiai testre fog vonatkozni.
A beszédaktus elméletek példái közösségi szituációkat elemeznek, a színházi megszólalások performativitása éppen a teátrális karakter miatt egészen más. A 17. századi színházi térben meg kellett oldani, hogy a nézők mindig tudják, ki hal meg a
bonyolult klasszicista tragédiákban. A jemoeurs kijelentés egyértelműen nyelvészetileg performatív, hiszen a szerep karaktere meghal, de nem lehet színházilag performatív, hiszen a színész nem halhat meg. A nyelvi performancia („meghalok”)
a színpadon el kell veszítse színházi performatív jellegét, és ezért a rendezés erős
állítása természetesen az előadás vége: „Austin […] tudatában van, hogy a performatív performansza pontosan a támaszvesztés performanszában áll: a talaj elvesztésének performansza.”19
Székely Gábor rendezésében egyértelmű, hogy a föld, a valóság talajának elvesztése a racionális elme félelme. Alceste és Don Juan petri György szövegét és Cserhalmi
György testét kapják, s ugyan Székely Gábor pályáján az egyik előadás a búcsúé,
a másik az újrakezdésé volt, inkább a hős karakterekben rejlő azonosság, a beszédben
megjelenő állandó fogalmazás szembetűnő. „Személyes indíttatásból választok darabot”20 – válaszolta a rendező egy újságírói kérdésre, de nem is a rendezői szándék
rekonstruálása, hanem az azonosságok olvasata kínál előadáson túli értelmezői lehetőségeket. A magányos, szocialista westernhősként komoran mozgó, az ironikus
19
20

Felman: i.m. 67. „lossoftheground”.
lévai: i.m. „Utolsó három magyarországi rendezése (Amizantróp,DonJuan s most az Ivanov)
egy vonulatra fűzhető fel: mindegyik címszereplős darab, hősük magányos, kiábrándult, önmagával és a világgal küszködő alak. Személyes indíttatásból választotta ezeket a drámákat, vagy
ezt a létformát tartva korunk jellemzőjének, egy társadalmi jelenséget akart ábrázolni?”
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megszólalástól igen eltartott karakterek a felelős döntések meghozóit teszik színpadra. Székely Gábor rendezése középpontos dramatikus szöveggé változtat minden színpadi anyagot, mert egyetlen történet mutatása adja ki az előadás ritmusát.
Don Juan esetében Székely az ellenpontozás molière-i technikáját használja, csak
nem egyszerűen a tragédia és a komédia helyzetkomikumának párhuzamba állításával, hanem a nyelv és a cselekvés performativitásának különbségével. Don Juan
ígér, Sganarelle tesz, Don Juan hiteget, Sganarelle hisz, Don Juan utasít, Sganarelle
engedelmeskedik. viszonyuk nem a komikus-tragikus ellentétben adja az előadás
ritmusát, hanem a tett és a gondolat, a cselekvés és a szándék párhuzamosan megfogalmazott, így külön szólamokká szerveződött hangzásában.
Székely Gábor rendezésében oly világos a nőkkel megjelenített viszony. Don Juan
nem a nőket csalja meg, hanem a nyelvet. „Don Juan csak annyiban a botrány mítosza, mint amennyiben az erőszak mítosza: nem a nőkön tett erőszak, hanem a
nekik tett ígéretek, pontosabban a házassági ígéretek megszegésében rejlő erőszak.”21 petri fordítását Cserhalmi György Don Juanja egymástól távol álló lányok
között rohangálva darálja:
„Szó itt nem segít. Cselekedni kell. Döntsenek tettek a szavak helyett. Szeretném, ha
összebékülnének. hiszen ha megnősülök, úgyis kiderül, hogy melyiküket szeretem.”22
majd elmenekül. A rendezés fókuszál az érzékekre meg nem is, egyértelmű, hogy
nem a latin szerető mítosza sejlik fel a jelenetekben, és a test földi vágyait ebben
az akciómentes dramatikus közegben csak illusztrációk lehetnek, ha egyáltalán.
Székely rendezése így a rezignáció megértő karakterével rendezi akár a dohány
utáni, akár a ﬁatal test utáni, akár a halál utáni vágyat.
A Don Juan-rendezések az 1665-ös bemutató óta a halál, a meghalás pillanata felé
terelik az előadás menetét, Székely rendezése ennek feltételezéséből, sőt tudásából
indul. A kortárs kritika egyenesen úgy látta, Don Juan a valóságon kívüli lét bizonyítékát keresi. mert addig nincs a valóságnak sem értelme, míg a valóságon kívüli
világot nem észleljük.23
látszólag és deklaratívan a realista színház felismerése, hogy a társulati formában,
az évekig, évtizedekig együtt dolgozó színészek közös művészi munkájában jöhet létre az alkotás maga. A realista társulat nem szerepkörökre épül, a színészek
hierarchiáját nem alakítja a dramatikus irodalom szerepsorainak hosszúsága.24 ez
a társulati forma azonos tudást és azonos munkát vár el mindenkitől. A magyarországi államszocialista időszak reprezentáns színházai közül a kaposvári és a Katona teremtett előadásaival olyan befogadói legendát maga köré, hogy könyvek és
21
22
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Felman: i.m. 4.
II/4.
„Don Juan elfogadja, sőt szinte kiköveteli létezésének legdöntőbb bizonyítékát: saját, iszonyú
szenvedéssel járó kínhalálát.” Szántó: i.m. 7.
vö. Kékesi Kun árpád: A meininger hoftheater és a történelmi realizmus. In Uő: Arendezésszínháza. Budapest, osiris, 2007. 13–31.
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szakcikkek tucatjai rögzítették interjúkban, memoárokban a társulatban létezés etikai és esztétikai döntéseit.
A társulati forma ugyan a színházi fogalmazás alapja, a 17. századi színházesztétikák már rögzítik a troupe alkotásesztétikai feladatait, de a 19. században erősödő
sztártechnikát, az utaztatható színész csillogó átalakuló tehetségére épülő előadásformát a színházipar ma is kedveli. ez a kétféle színházi és színészi fogalmazás bonyolult működési és befogadói preferenciákat hoz létre egy időben. magyarországon
a (kis)realista színházi korszak rendezői alkotópályájukat a hatvanas évek vége felé
kezdték, s akkor még nem közvetve, de éppen legendákon át, ismerték az 1968-as
európai forradalmakban megfogalmazódott alkotói demokratizmus elveit.25 és művészi gyakorlatukban követték is őket. A társulatok létezési formája azonban az államszocialista magyarországon ellenőrizhető formát követelt, s mivel a minisztériumi és városi fenntartók az ellenőrzést a bekért és benyújtott évadterveken
keresztül gyakorolták,26 ez a szövegalapú, a dramatikus irodalmat feldolgozó színház technikáját tartotta életben.
A demokratikus csapatban létrejövő előadást így megterheli a klasszikus drámairodalom hierarchikus szerkezete,27 hiszen óhatatlanul van egy főszerep, mellette
sok kicsi. A DonJuan bemutatásakor sem a Kaposvári Színház, mely a hetvenes évek
végén, sem a Katona, mely a nyolcvanas évek közepén épített a társulatban egyenrangú színészek alkotó energiáira, már nem ezzel a játékkoncepcióval dolgozott.
Az évadterv tervezhetősége és a drámairodalom hierarchikussága a gyakorlatban
az interjúkban megfogalmazott felismeréseknél korábban létrehozta a kőszínházi
struktúrában hierarchikusan, szerepkörökben működő társulatokat.
Székely Gábor legendás színészvezető,28 aki Szolnokon is, a nemzetiben is öröklött csapattal dolgozott, a Katona 1982-es megalapításakor azonban három nap alatt
olyan társulatot szervezett zsámbéki Gáborral, ahol az „egyféle gondolkodás”, „azonos érdeklődés”29 hozta össze a színművészeket. S hat évig, Székely megítélése szerint, ez a rendkívüli alkotói alázatot és bizalmat követelő munka megsemmisítette
a drámairodalom hierarchikus rendjének befolyását a demokratikus elvekre. Azonban ez a pár év nemcsak a kisrealista játéknyelv kialakítását alapozta meg, hanem
a rendezői színház és a nem-hierarchikus társulat formanyelvét is sajátos eszközökkel alakította. elfogadott és ismert mozzanat az államszocialista korszak nagy „nemzetis” színházaiban, például az ádám ottó vitte madáchban vagy a várkonyis víg-
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Ariane mnouchkine és peter Stein színházáról lásd Ascher Tamás: hogy „elegendők legyünk”.
In mészáros Tamás: „A Katona”.Egykorszakhatárán. Budapest, pesti Szalon, 1997. 61., 70.
Korossy zsuzsa: Színházirányítás a Rákosi-korszak első felében. In Gajdó Tamás szerk.: Színház
éspolitika, Budapest, oSzmI, 2007. 45–138. zsámbéki Gábor. In mészáros: i.m. 12.
„nem tudnám mellőzni azt az imperativust, hogy mire gondolt a szerző.” Ascher. i.m. 63.
lásd nánay István interjúit a kötetben.
zsámbéki Gábor. i.m. 13–14., Székely Gábor: uo. 45.
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színházban, hogy egy társulat saját, jól felismerhető játéknyelvvel bír, s ezt akár évtizedeken át egy vezető rendező használja.
Kaposvár teremtette meg, a Katona vitte tovább azt a gyakorlatot, hogy a színházi alkotást a színészek csapata hozza létre, de a társulathoz nem egy, hanem több
rendező tartozik. A kisrealista színház magyarországi gyakorlatának sajátsága, hogy
a demokratikus alkotási trend sikere nem kizárólag a színészek hierarchia-mentes
munkájában, hanem a rendezőcsapat hasonló módszertani megoldásaiban rejlik.
Talán a Kádár-rendszer foglalkoztatáspolitikai előírásai okán, talán a hatvannyolcas
kivonulás-száműzés következtében, de Kaposvárott jött létre az a társulat, mely öt
rendezővel dolgozva mégis azonos formanyelvi előadásokat hozott létre.
Székely Gábor és zsámbéki Gábor a Katonában 1982-ben, nemzetis tapasztalatokkal gazdagodva, a társulathoz még egy állandó rendezőt, Ascher Tamást hívja, s
hárman modellezik a kisrealista színházi csapat ideális felállását. mivel „A színészeknek (csak) színpadi létük van”,30 elsődlegesen a színészi állapotokra és energiákra
formázzák az évadokat, de erős a rendezői személyes alkotói fogalmazások vágya.
Az új Színház társulatalakítási folyamatában Székely óriási színházcsinálói tapasztalattal az etikus megszólalás felelősségéről beszél. S a molière-i szöveghez
hűen két színészre építi az előadást: Cserhalmi Györgyre és Sinkó lászlóra.
Székely Gábor hat év elteltével Cserhalmi Györgyöt, a mizantrópot alakító vezető
színészét választja Don Juannak. ezzel óhatatlanul felkínál egy azonosítási folyamatot
az embergyűlölő és a nőcsábász libertinus között. „A színész a legfontosabb – ezért
Cserhalmi.”31 Cserhalmi György az ország legismertebb színésze, ikonikus Jancsóﬁlmek és színpadi szerepek sokaságán túl, a kisrealista iskola tapasztalt és legendás
művésze. lendületes, magas, szexuálisan vonzó férﬁ, miként a szerepet 1665-ben
játszó la Grange.
Cserhalmi úgy lép be 1995-ben Don Juanként a paulay utca terébe, ahogy kilépett Alceste-ként a petőﬁ Sándor utcából. A közösségi emlékezetet szinte meghekkeli Antal Csaba díszlete, mely teljesen más elemekből, más stílusban és színvilágban, de térkoncepciójában egyező struktúrával nyitja és zárja a teret, s hozza be bal
hátulról az arra évekkel korábban kiment színészt.
Székely operettlépcsőn hozatja be Don Juant, aki magasságával és ruganyosságával uralja a teret, hosszú lépteivel dinamikusan ér át a mély színpadon, fehér áttetsző alsóinge, miként a kiterjesztett kéz technikája a no-színpadokon, betölti és
dominálja azt a térszegmenst, amit elfoglal. Az erő és a bizonyosság színésze, aki
ebben az előadásban éppen ezeket veszti el.
Székely színészvezetése az elemzésen alapszik. A vele folytatott munka modellezi az egyesekkel meg is élt tanár-diák helyzeteket, s mindig a szöveg történeti kontextusa, a szituációk emberi igazsága, a jellemek cselekvési lehetőségének elemzése
30
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373

A M ÁSODIK É L ETM Û

mentén fogalmaznak. Székely színészei tragikus színészek,32 komor és szenvedélyes
állapotokban, mely a helyzetek erejét nem mutatva, hanem megélve tárja a nézők
elé. ez az alapjában tragikus színészi technika mentes az iróniától, minden kétértelmű fogalmazástól. Cserhalmi nem is gunyoros Don Juanként, nem hazudik, egyenes és őszinte minden helyzetben, ezt teljes gesztuskészlettel jelzi. Teste, tekintete odaforduló, megfontolt, lassan, óriási léptekkel, súlyosan és gondolkodva jár.
Székely Sinkó lászlót választja Cserhalmi mellé a buffó-szerepre. Sganarelle-t
maga molière, a társulat legjobb színésze játszotta 1665-ben, mert nehéz szerep komédiázni a pokol tornácán nem lejátszva a szép vezető színészt. Sinkó azonban
Cserhalmi Don Juanja mellett nem egyszerűen a dramatikus hagyományokból ismert buffó. Komédiás rutinja betölti a teret, biztos minden félrenézésében, zsebre
tett szivarvégeiben. Sinkó szerepében és művészetével jelzi a komédia sablonját, de
képes a szolgai jellemkomikum kliséit a gondolkodó társ elemzésével felülírni. Sganarelle Don Juan társa, aki végigmegy gazdájával a felismerés útján.
Sinkó Cserhalmi mellett hozza a commedia dell’artés köpcös szolga megjelenését, vállát leejti, fejét behúzza, súlypontját kissé leengedve jár, térde rogyasztva, akár
ruhája ráncai, s fejét bársonysipka fedi a dohánymonológ alatt. De Sinkó ősz arszlán karaktere három órán át ellenpontozza Sganarelle-t, s Don Juan mellett követjük, a színészi tragikus tudás súlya miként tünteti el a vidámkodást. Sinkó játéka
(és nem szerepe) támaszt kínál Cserhalminak. Don Juan szerepe az első pillanattól
annyira komor árnyakat hordoz, hogy dinamikát nem a nőkkel, hanem Sganarellelel vitt jelenetei válthatnak. Sinkó és Cserhalmi párban játszik, Székely rendezése
kettőjük azonos súlyú jelenlétére épül, s ez a színészi közös tudás emeli el az előadást
a hagyományos értelmezésektől. Cserhalmi és Sinkó megjelenésükben hozzák a vígjátéki úr-szolga buffóközhelyet, de együtt dolgozva elérnek az utolsó felvonásra egy
becketti vlagyimir és estragon páros tragikumáig.
Sinkó remekel a gesztikus dinamikaváltásokban, mimikája szokatlanul élénk, egyszerre dolgozik a szemével, az arcizmaival, még a füle mozgása is erősíti kifejezéseit.
Felismerhetően hozza a vígjátéki sablonokat, összehúzva szemét, hosszan belélegezve koncentrál, pörgő nyelvvel halandzsál szökellve talpélein stb. majd a sablonok bemutatása után, azokat túl sokáig tartva lép át abba a tragikus dimenzióba,
mely egyszerre mutatja a szituációt és reﬂektál is annak tarthatatlan állapotjára.
Székely Cserhalmira és Sinkóra építi az előadást, s velük köszön el. Don Juan halálakor Sganarelle ölébe veszi gazdáját, öleli-ringatja és siratja, s mivel a test velünk
marad a színpadon, nem nyeli el semmiféle pokol és tűz, a halál borzalmával kell
szembenéznünk. Székely előadásában ez a legnagyobb hétköznapi rettenet.
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„mindig egy végzetes, tra gikus elem határozza meg előadásait. mindegyikben van valami
végsőkig kiélezett. és ez érzékileg, a képben és a színészi játékban tökéletesen megfogalmazódik. Az ő szereplői minden érzésüket a legvégső stádiumban élik meg.” Ascher. i.m. 70.

374

IV. SZ ÍNHÁZ AK

A színészi játékot ebben az előadásban a realista színházi kánonban megszokottnál erőteljesebben meghatározza a tér. Antal Csaba díszlete a nézőtér fele lejt dinamikus szögben. nehezített ﬁgyelem segíti a (kis)realista színészi játékot, ismét előttünk jobbra a major-féle színészzavaró oszlop,33 de most Székely Gábor a járásokat
is nehezebbé teszi. Töredezett a tér, csúszik a lépcső, falevél, fakéreg, márvány, palló szeli át az árkot (a második felvonásban például),34 s a színpad nagy távolságait
nemcsak átbeszélni, de átjárni, átrohanni is kell. A hang és a mozgás dinamikája tágas térben, nagy amplitúdóval kezd, s záródik az utolsó jelenetre kis szobává. A hangkulissza kiterjedése is a nagyterű hangos megoldásoktól tart az intim csendesség
felé. lecsendesülő, bezáródó előadást nézünk.
Az 1665-ös előadáshoz molière társulata új díszletet rendelt – ezért tudjuk a registre-ből, milyen színpadtechnikai látványosságokra épített molière. Tudjuk a fennmaradt szerződésből, hogy Jean Soin és pierre prat festőktől rendelték a több elemből álló a mozgatható díszletet. Az egyik festmény egy palotabelsőt ábrázolt kerttel
a háttérben, a másik egy falucskát tengeri háttér előtt, kis templom az erdőben egy
másik festményen, a templom belseje egy másikon, egy szobabelső, s végül egy kikötőváros horizontja. mindegyik setting 18 láb magas elemekkel indult a színpad
előterében, s egyre kisebbedtek a perspektíva érzékeltetése érdekében.35
Antal Csaba díszlete mindezeket a témákat megjeleníti. Az új Színház színpada
a paulay utca és a Király utca közé szorulva inkább mély, mint széles, így a hátér felé
terjeszkedés szokatlan térélményt kínált mind a Katona, mind a szabályozott (általában kicsi) színházi terekhez szokott, kisrealista előadásokon szocializálódott nézőknek. A tér dinamikája erősen ritmizálta az előadást, a legfőbb járás igazi operettlépcsőként hátul és fent épült. A bejövetelek Székely színházában erősen jellemzik
a szerepet, az entrée-k esztétikuma az első találkozás benyomását erősíti, s az 1988-as
Amizantróp után, ahol párhuzamos üvegajtósorok labirintusán jött elénk AlcesteCserhalmi, itt nyugodtan és lassan lesétál az (operett)lépcső melletti dombon.
Antal Csaba terveiben a természet betolakszik az épített térbe, így ez a domb különböző matériákat hordoz. Fa, forgács, fakéreg, kőrom, fából épül a baloldal egésze, egy pajta körvonala látszik talán. Jobbra romos felület a kulisszánál, a lépcső
hozzá kőből öntött. üvegajtók.36 A teret a világítás radikálisan megválasztott szögekből láttatja, hol ellenfényben világítva dohányzik Sganarelle, majd az ablakkeretek és a tetőrácsai börtönrácsok árnyává és expresszionista, dinamikus vonalhálókká
vetülnek a padlón.37
33
34
35
36

37
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Az előadás zenedramaturgiája felismerhető hangzó közeggel indul, sirályok hangját halljuk,38 mielőtt az első hajótörött belépne, majd vihar közeleg a második felvonás végén, s a harmadik elején falevelek ezreit fújja be szél. Itt39 vált az előadás
kinti tere bentire. A rendezés a fényelés folyamatával jelzi a múló időt, a harmadik
résztől egyre sötétebb van,40 miként egyre szűkebb a tér is. A negyedik felvonásban még egy nagy asztal is elfér középen, de a lépcső alját már üvegajtó sora keretezi. Akár A mizantrópban.41
Antal Csaba operettlépcsőt épít, Székely Gáborral fentről hoznak be majd mindenkit, s a prezentáció e kitartott másodpercei megmutatják a színészt szerepben.
A színpadi tér a vertikális dimenzió szokatlan használata miatt nagyobbnak tűnik
a megszokottnál. Bejárni és átbeszélni egy ekkora teret színészi technikai feladat,
mely azonban lehetővé teszi az előadásra jellemző regiszterváltást. Charlotte és Bernadett, a két parasztlány vitája elveszti komikus olvasatát, amikor bokatörő pallókon és messzeségekből futva érkezve lihegve állnak ki szerelmükért. nem vígjátéki, nem lehet nevetni a performatív mozzanatokkal dolgozó színészen – ez az előadás
egyik tanulsága.
A historizáló szcenográﬁában a tér értelmező közeggé válik, a járások kifutóként
(bár itt befutóként) is működnek, ezért a kőszobor beléptét is onnan várjuk. S ez
előadás terének ritmusa így építi fel és töri össze elvárásainkat: a kőszobor egyszer
csak észrevétlen beül a nézőknek háttal egy fotelbe, s keze, csak kitett kézfeje döbbenti rá a nézőt jelenlétére. S nem a szcenográﬁánál, mint inkább a színészi játék
elemzésénél, a kettő határán kell beszélni Székely Gábor kőszobor-színészéről. Székely B. miklósról. A kőszobor mozgatása, beszéde legtöbbször nevetséges – ezt minden paródia-előadás kiemeli. A rendezéseknek, az előadást formáló kérdéseknek
technikává érdemes fordítaniuk elemzésüket. Székely egy nem látható színház nem
látható színészét, a súlyos, megélt tapasztalatok performanciáját cipelő Székely B.
miklóst ülteti kikeményített, szoborezüstre fújt ruhában a színpadra. S percekig
csak az asztalra kitett keze, kézfeje súlya „beszél”.42
A szcenográﬁa, a képi fogalmazás és a személyiség ereje teremt elviselhetetlen
feszültséget. A látható és a nem látható, az élő és a holt, a befogadott s a kitaszított
kettőssége a mainstream és az underground crossjátékával áll elénk.
húsz év távlatából a frissen rendszert váltó magyar demokrácia karakterológiája
legfőképp Székely Gábor előadásain válik láthatóvá. Amennyiben elfogadjuk Jeanmarie Beyssade bonmot-ját, miszerint „molière a 17. század legnagyobb francia ﬁlo38
39
40
41

42

A felvételen: 43.07.
A felvételen: 1.04.28.
A felvételen: 1.26.40.
Csak míg a DonJuanban befelé szűkül a tér, ott az előadás végén rányílt a tér az ismeretlen kinti
világra.
A felvételen: 1.59.50. Sganarelle elejti, majd leveri a tányért – csörömpölés hosszan elhal – szobor
keze jelenik meg az asztalnál.
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zófusa”,43 mellé kell tennünk a parafrázist: Székely Gábor a 20. századvégi magyar
színház legnagyobb ﬁlozófusa. Székely molière-előadásainak hatástörténete látványos, először is a Mizantróp-bemutatók felgyorsulásával követhető. Tucatnyi mizantróp tucatnyi év alatt, mindegyik petri-fordításában szerte a magyar nyelvű színházakban. Kollégák és tanítványok, többek között (bemutatórendben) Ascher Tamás,
Tompa Gábor, Schilling árpád, Gothár péter, Bocsárdi lászló, zsámbéki Gábor játssza
végig a gondolat teatralizálásának lehetőségét. S nemcsak a petri szövegben rejlő
kusza érvelő mindenség teremt színpadi kíváncsiságot új rendű közösségünk morális állapotára, de a Székely-féle Alceste-karakter ﬁziológiája is domináns jegyként
íródik újra az előadásokba. Alceste magas, inas, ruganyos, hosszú léptű ötven fölötti
férﬁ. Cserhalmi György után 1991-ben lukáts Andor, 2004-ben mucsi zoltán, 2008-ban
Gálffy lászló ﬁzikai képe értelmezi hasonlónak a társadalom high-function autistáját.
Ráadásul igen szembetűnő, s ez kevés színházi előadásról állítható ennyire határozottan, hogy az irodalom- és ﬁlozóﬁatörténet kereteit is megbolygatta a petriszékelyes molière-értés. ez az eszmével és testtel egyszerre bíró molière-ség már
2003-ban a ﬁlozóﬁai komparatisztika látóterébe lépett, hiszen Boros Gábor Descartes,Molière(Heidegger) címen publikált írása kérdéssé formálja: „vajon nem épp
az áll-e a molière által oly mélyrehatóan ábrázolt „mizantrópia” hátterében, hogy
vannak olyan emberek, akik – nem nagyon számít, akaratlanul vagy akarva – erre
a modellre építenek, s személyes azonosságuk, vagyis leképező és a leképezetteket
szimbolikusan is értelmező mozgásaik individuális formájának legfontosabb elemévé teszik a meggyőződést, hogy a szeretet – barátság, szerelem – legmagasabb rendű formája a mások által nekik tett szolgálat elfogadásában, sőt kikövetelésében
áll? vajon nem abban áll-e Alceste – s az Alceste-ek – tragédiája, hogy önsorsrontó
módon hisznek saját világjobbító küldetésükben, vagy akár csak világon belüli szerepük emberfeletti nagyságában, s ennek folyományaként, mint vélik, teljes joggal
várhatják el mások – minél közelebb állnak hozzájuk, annál nagyobb – szeretetként
értelmezett szolgálatát?”44
2009-ben Radnóti Sándor publikál egy Alcestemintkritikus című tanulmányt,45
mely nem egyszerűen a petri-féle szövegkönyv fordulataiból néz a 17. és a 20. századi udvari beszédre, hanem Cserhalmi György testével, lépteivel, ruganyosságával,
lendületével formálja a kivonulás kérdéseit. A Székely-rendezések Alceste-je, a társadalomból kivonuló Alceste és Don Juan is ikonikus karaktere lett a rendszerváltás éveiben megélhető értelmiségi létnek. A méltó és a méltatlan szerelem a vágy
43

44
45

Boros Gábor: Descartes, molière (heidegger) – a szeretet mechanikai paradigmája. In Uő:
Descartes,Molière. Budapest, elTe Kiadó, 2014. 99. (eredeti megjelenés: ProPhilosophiaFüzetek,
2003. 35. 89–102.)
Uo. 88.
Radnóti Sándor: Alceste mint kritikus. In Kisantal Tamás – mekis D. János – p. müller péter –
Szolláth Dávid szerk.: Thomka-symposion.ÜnnepikötetThomkaBeátaköszöntésére. pozsony,
Kalligram, 2009. 205–218.
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tárgyát a szerelemről az életre fordította, s a nemeslelkűség (générosité) fogalomhatárát a szenvedély területéről a közösség közegére terjesztette ki. Székely előadásaiban a „művelt libertinust” (libertin érudit), azaz a hagyományos gondolkodói
mintákat szabadon kezelő, s ezért szabad gondolkodóként”46 kell vennünk.
Az 1995-ös bemutató után pár évvel készül heller ágnes nagy tanulmánya Azész
határavagyakomédiaetikaiantropológiája címmel,47 mely a libertin polgári eszmény 17. századi és kortárs, 1990-es évekbeli újjáalakulását hordozza. A „moralista
aforisztika”48 molière-re rendkívül jellemző műfaj, petri új fordításával világosan az
államszocialista közösségek zárt kereteit és társaságait jellemzi, mely a magánszféra
folyamatos megsértésével gyakorlatilag megszünteti az egyéni lét terét. A Székelyrendezte molière-ek továbbviszik a „tisztességes ember” Rousseau-féle deﬁnícióját,
s nemcsak philinte máté Gábor alakításában 1988-ban, de Sganarelle is Sinkó lászlóval azzá az honnêtehomme-má válik, aki „egyike ama becsületes nagyvilági embereknek, kiknek az elvei sokban hasonlítanak a gazﬁckók elveihez”.49
A ﬁlozófusok mellett a tanítványok is ekként zárják ívvé a mű hatástörténetét.
Schilling árpád, Székely Gábor tanítványa így fogalmazott: „…azt gondolom, hogy
mindez csak átmenet. valahogy úgy, mint Arany és Ady között”.50 Az új Színház története felülírja az első itteni Székely-bemutató esztétikai hatását, s erőteljesebben
politizált helyzetbe lépteti, mint amelybe bemutatójakor került.
nem kizárólag ez az előadás, de a Székely vezette színház hatástörténete őrzi
a politikai rendszer és a nyilvános hatalmi beszéd megváltozását. évekkel később
tematizálódott, hogy az ilyen elkötelezett minőségi színházra a városnak nincs elég
pénze,51 s az is sokkal később vált az általános kulturális tapasztalat részévé, hogy
a kritikai irodalom esztétikai elemzéseinek kérdező felületét a politikai diskurzus
az alkotók negatív megítélésének tartja. S ekként használja fel.52
Székely Gábor már 1976-os szolnoki AthéniTimonja ezt az érzést fogalmazta
előadássá: „A mi köztársaságunk vadállatok erdeje lett”.53 ebben a ﬁlozoﬁkus szemlélődő alaposságban rejlik Székely színházának bátorító erővel bíró hatása.
46
47
48
49

50

51

52
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Boros: i.m. 121.
heller ágnes: Költészetésgondolkodás. Budapest, múlt és Jövő, 1998. 143–154.
Radnóti: i.m. 218.
Jean-Jacques Rousseau: levél d’Alembert-nek a színház ügyében. In Uő: Értekezésekésﬁlozóﬁai
levelek. Budapest, magyar helikon, 1978. 317–462.
Schilling árpád: nincs szakmai krízis, mert szakma sincs. 2011. október 8-án. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3654/dorner-gyorgy-az-uj-szinhaz-elen/
„egy kitűzött premier elhalasztása nagy blama (egyébként három év alatt háromszor fordult elő
itt).” Szőnyei Tamás: Igazgatóváltás az új Színházban: magyar dráma. MagyarNarancs, 1998.
január 29.
Budapest akkori főpolgármestere Koltai Tamás negatív kritikáját használta fel a Székely-színházat továbbrendező márta István elmozdítására. lásd Koltai Tamás: Árnyékésképzelet. Budapest,
osiris Kiadó, 1999. 247–254.
„Kommentárra nincs szükség. hagyjuk a politikát. ha semmi mást nem teszünk, mint leírjuk a
Székely Gábor – márta István – pozsgai zsolt ívet, láthatjuk, hogy honnan hová jutottunk. ez
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APPENDIX AZ IVANOVRÓL54
Székely Gábor Ivanovja egy évvel a DonJuan után került az új Színházba főszerepben Cserhalmi Györggyel. Csehovnak ez a darabja (mondhatnánk, hogy) kis ensuite-ekben létezik a magyarországi színháztörténet palettáján. Az első vígszínházas,
1923-as premier után 1970-ben mutatta be a nemzeti marton endre rendezésében
Bessenyei Györggyel,55 de ezt az alkotást egyszerűen felülírta zsámbéki Gábor 1977-es,
Kaposvárott színpadra vitt Ivanovja Rajhona ádámmal. zsámbéki rendezése lett
a legendáriumok Ivanovja, pauer Gyula fahánccsal borított játéktere, eörsi dramaturgi szövege nemzedékek emlékezetébe írta a megoldhatatlan élethelyzetek, élhetetlen életek hangosan és határozottan képpé fogalmazott hétköznapi állítását: itt,
1977-ben, magyarországon a halál, a tehetetlen, önként vállalt, logikus halál marad.
majd negyed évszázadig az Ivanov erős emblematikus tézisként állt a közösség
emlékezetében. eörsi István, a kaposvári színház dramaturgja 1978. januárjában
idézi Csehovot, aki szerint „Az Ivanovhoz hasonló emberek egyetlen problémát sem
oldanak meg, összecsapják kezüket a fejük fölött, idegesek, nyavalyognak, ostobaságokat követnek el. és amikor végül szabadjára engedik petyhüdt, fegyelmezetlen
idegeiket, elvesztik a talajt a lábuk alól. […] vakmerően arról ábrándoztam, hogy
mindazt összefoglalom, amit valaha is írtak nyavalygó és mélabús emberekről, és
az Ivanovval véget vetek mindezeknek a ﬁrkálmányoknak.”56 Csakhogy ez az előadás
nem a nyavalygásról, hanem a tehetetlenségről beszél, s az unalom és unatkozás elviselhetetlen látványával a cselekvés lehetetlenségét fogalmazza meg. eörsi ráadásul elemzése elején idézi Csehov egyik 1902-es levelét, előadásolvasási segédletként.
„nézzétek csak meg, milyen unalmasan és rosszul éltek”.57
zsámbéki 1977-es rendezése után húsz évvel, csak a rendszerváltás után válik
újra kérdező szöveggé Csehov műve. mindehhez esetleg a prágai Cinoherni Klub
1989-es vendégjátéka, Ivo Krobot decemberi nyíregyházi rendezése is hozzájárult,
de hat évvel később, az 1995/96-os évadban egyszerre tűzi műsorra a vígszínház
a pestiben horvai István rendezésében Spiró György fordításában, s az új Színház
Székely Gábor rendezésében Forgách András fordításában.58 A rendszerváltás utáni
Ivanov végigkérdezi a Kádár-korszak vidékén feltett kérdéseket: lehet-e itt élni?
lehet-e tenni az unalom ellen? van-e élet a periférián?

54
55
56
57
58

nemcsak az új Színház, hanem magyarország szellemi hanyatlásának is a jelképe.” Koltai Tamás:
átlagszínház. Színház, 2012. március, 8.
Az előadás szereposztását lásd a Függelékben.
elbert János fordításában.
eörsi István: egy keserű kórkép dicsérete. Színház, 1978. január.15.
Uo. 16.
A kulturális kontextusnak nem feltétlen lehetett része, de Claude Régy párizsi rendezéséről,
ahol az emberi kapcsolatok hiányát az emberi testi érintkezések hiánya mutatta, írt Koltai Tamás
Apapírszínház című kötetében. Budapest, múzsák Kiadó, 1989. 531–534.
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Tóth Ildikó (Anna Petrovna), Cserhalmi György (Ivanov). Ivanov, 1996

Székely Gábor alkotása fájóan hiányzik az európai színháztörténetből. A francia
sajtóban csak „oxford-Berlin rendezőnek”59 nevezett peter zadek 1990-es bécsi Ivanov-koncepciója voss és Angela Winkler domináns párosával az Akadmietheaterben uralja a korszak emlékezetét, s mindebből a tőle kétszáz kilométerrre lévő remekmű nemlétezőként esik távol. verszta vagy mérföld, kilométer vagy csomó,
a távolság, a messzeség, a bezártság tematizálja egész történetünket.
zadek rendezésében a vizuális minimalizmusáról híressé vált nyitókép (díszlet
nélkül a színház tere, csupasz falai, középen egy szék) a Burgtheateres színészekre
fókuszál. S hangsúlyozza: minden mondat, voss minden szava a nézőket újként kell
érje. voss mondatai Csehov mondatai fölött állnak.
59

marvin Carlson: TheatreisMostBeautifulthanWar.GermanStageDirectingintheLateTwentiethCentury. Iowa, University of Iowa press, 2009. 39.
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Holl István (Lebegyev), Sinkó László (Sabelszkij gróf). Ivanov, 1996

1996-ban Forgách András új fordítása már stabilan működő színházi társulatra
készül. A fordítás nemcsak az orosz eredetit, de meglévő és hangzatosan lágy francia változatokat is használ, így egyidőben Spiró György szláv-Ivanovjával, színpadi
szövegként mintha az 1905-ös az orosz forradalom párizsi nyelvi ﬁnomságaival találnánk szemben magunkat. Forradalom után, menekültlétben.
Forgách szövege a kulturális fordítási koncepciók remek mintája, megszabadítja Csehovot az időben és térben messzi oroszországtól, de megőrzi az idegenség
nyelvi kereteit. Borkin így szól: „nem egészen három óra alatt tizenhét mérföldet
tettem meg”, s ezzel a verszta oroszságát az angolszász kultúra európai emlékezetére fordítja nekünk.
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A kritika úgy véli, hogy „Forgách András új fordítása jó színpadi szövegnek hangzik első hallásra”,60 de az előadás hosszúsága megzavarta a nézőket. Az érzékenységek, közeli, intim érzelmek székelyi dialógusai a térben messzevésztek. A megszólalások és a csendek aránya követhetetlenül hosszúnak bizonyult a távolülőknek.
Az elsődleges és másodlagos források közötti nagyfokú eltérés, vagyis a kortársi
anyagokból és a felvételekből dolgozó elemzések mást látnak. A kritikák61 egy távoli, térben messzi, így időben hosszú előadást, míg későbbi elemzések egy, a technikai közvetítettség minden elemével terhelt, de közeli, a kamerával közelivé tett
előadást írnak a színháztörténeti emlékezetbe.
Székely Gábor ennek az előadásnak a terében is elhelyezi a térbosszantó térelemeket. A DonJuanból a nézői retinák még őrzik a földön heverő csillár emlékezetét. A nagy múlt ügyetlen jelen, az átmenet érthetetlen és zavaros. A színpadon
egyetlen tárgy kíséri végig az előadást, ez nem más, mint egy nagy üveg kovászos
uborka. áll az erjedés nyálcsorgató képe a színpadon tele lével és nagy uborkákkal.
Székely Ivanovja 1996-ban zárta az évadot, az új Színház erősödő, sikeres művészszínházként deﬁniálta magát előadásaival, a kritikák és a közönség megtalálta
ezt a színházi nyelvet, erős évadot zárt a társulat. A történetírások, az elemző közösségek azonban nem mentesek attól a tudástól, hogy az Ivanov Székely Gábor
utolsó rendezése, s ezzel az alkotástól meglehetősen távoli, de a befogadói felületeket közelről befolyásoló ténnyel dolgozni kell.
Székely a Don Juan után Ivanov szerepére ismét (az akkor 48 éves) Cserhalmi Györgyöt kéri, s mellé két karakterében egyforma színésznőt, Anna petrovnát az akkor
harmincéves Tóth Ildikó, Szását a huszonnégy éves marozsán erika játssza. Anna és
Szása sudár, egyenes, energikus, hosszú és barna hajú, szenvedélyes nők, így Ivanov
választási kényszere nem az öreg és a ﬁatal, a zsidó és a keresztény, a múlt és a jövő
közé szorul, hanem tehetetlenül, döntések nélküli szemlélőként ül és áll.
Az előadás záróképe is ez, a szemlélődő magatartás uralja az egész közösséget.
Jól látszik, ahogy Ivanov „kiveszi Borkin övéből a pisztolyát, és lassan elvonul az
egyik szobába magára árva az ajtót”.62 nem egyszerűen mindenki tudja, hogy Ivanov
a pisztollyal lelövi magát, nem egyszerűen nem mozdul senki, hogy elvegye tőle a
fegyvert, de amikor Szása felpattan, mert megérti végre, milyen folyamat pillanata
sodorja, akkor apja és Borkin visszatartja. Fogják, erőszakkal, nem engedik. ez a
rendezés megértés pillanata, efelől rendezi Székely Gábor Csehov Ivanovját.
A rendezés nyelvileg és gesztikusan is szokatlanul lágy. Franciás ﬁnom elegancia
uralja a teret, szokatlan szögből támadó fáradt fények rajzolnak ismeretlen árnya60

61
62

metz Katalin, örökkévalósággá dermed a kizökkent idő. ÚjMagyarország, 1996. május 28., majd:
„Bátrabban kellett volna belenyesni a terjengős szövegbe, így ugyanis Csehov korai színművének dramaturgiai gyengéit inkább felerősítve, semmint tompítva érzékeljük.”
Csáki Judit: A határozatlan vétkesek. Színház, 1996. november. 24–28.
Sándor l. István: A realizmus változatai. Csehov Ivanovja zsámbéki Gábor, Székely Gábor és
Ascher Tamás rendezésében. Ellenfény, 2004/4. 34.
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latokat testekre, arcukra, falakra, kerti székek cikornyás támlájára. ez a lágyság
megindul a taktilis viszonyokban, majd erővé és erőszakká is alakul. összekapaszkodások és ölelések uralják a gesztikus teret, mindenki mindenkihez hozzáér, a szavak helyett a megér(in)tések rajzolják ki a helyzeteket. A második felvonás záróképe63 ismét domináns képpé merevíti közös fájdalmunkat. Anna petrovna, amikor
meglátja férjét Szásával elementáris szenvedéllyel ölelkezni, összeesik, elájul. Ivanov
pedig nagybeteg feleségét felhúzza a földről, s ölébe fektetve kedvesét (mint Sganarelle ölelte volt gazdáját) öleli magához teremtményét és bűnét egyszerre.64 „Székely már az első perctől az utolsó stációval foglalkozik színpadán, azzal az intervallummal, ami a felismert életképtelenség és a halál között van.”65
Cserhalmi még Don Juan, s mivel szemantikai teste még hordozza a mizantrópság hatásrétegét is, Ivanovként most kerek szemüveget vesz, hogy külömbözzön
(sic!). Tudósként, gondolkodóként rövidlátó, az olvasáshoz használja a kelléket.
Az előadás talán emiatt is kevéssé sikeres66 saját jelenében. A premiert felvezető
riportok szépnek nevezik Cserhalmit, akiért a nők rajonganak, s csak bemutató előtti szorongásnak tűnik, hogy ő nem tudja Ivanovot eljátszani – nevettetni szeretne,
de egy művészszínházban nem lehet. „Abban a gyalázatos helyzetben vagyok, hogy
a rendező még mindig többet tud a darabról, mint én. ez az Ivanov valahogy nem
az én alkotom. Törékenyebb ﬁckó nálam. A darab arról szól, hogy nem érzi jól magát. én sem, csak hát én mindig egészségesebb vagyok nála. Talán az segítene, ha
tudnám, ki ez az ember. […] egyszerűen nem ismerősek azok a helyzetek, amelyekben mozog. nyolc-tíz sors felvonul egymás mellett az Ivanovban, de ezek a sorsok
nem méltányolják egymást. egy megbomlott helyzetet ábrázol Csehov. hogy ebben
Ivanov pont hol van, ezt szeretném tudni.”67
A kisrealista színészi játék az azonosulás folyamatának építésével jut el a szerephez, a viszonyok és az élethelyzetek elemzésével, a pszichológiai akciók és reakciók
feltérképezésével. A vezető színészek memoár-interjúi pontosan rajzolják fel a kételyt, ami a Székely-féle módszer intenzitását ábrázolja. A megélés és a megértés ﬁziológiai és ﬁlozóﬁai folyamatainak párhuzamossága vagy különleges pszichét vagy
különleges technikát követelt. Az Ivanov, a harmadik Székely-hős alakítója éppen
olyan bizonytalanságokat árul el bulvárzsurnalisztáknak, mint miként a szerepek
vallanak magukról.
Székely színészei, legfőképp férﬁ hősei eljutnak az alkotásnak ebbe az azonosulást feltételező fázisába, s éppúgy beleroppannak, mint ﬁktív társuk.

63
64
65
66

67

miként a Don Juan temetőjelenete – abban a dramaturgiai pillanatban.
Sándor: i.m. 33.
mészáros Tamás: Kívül mindenen. MagyarHírlap, 1996. június 15.
Bérczes lászló: A dolgok rendje. Beszélgetés Cserhalmi Györggyel. Színház, 1996. november.
29–34.
Cserhalmi Györggyel beszélget Bozsán eta. PestiMűsor, 1996. május 23–29. 7.
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„Az Ivanov viszont bajosabb volt. Szerintem az nem az én szerepem. A tizedik
előadás körül kezdtem el kapiskálni, hogy tulajdonképpen mit is kellene játszanom.
[…] A mai napig azt gondolom, hogy egészségesebb vagyok nála. Gábor meg is
mondta, hogy tessék szíves abbahagyni a sportot, tessék megroggyanni, és egyáltalán nézzek úgy ki, mint egy orosz értelmiségi a múlt században.”68
A kortárs kritika is látja, hogy Székely Ivanov-koncepciójában is, miként zadekéban, a színész magából, s nem a szerepből fogalmaz. Cserhalmi György Alceste és
Don Juan rétegeivel, testi reminiszcenciáival mozog az új Színház terében, s a magány, a kivonulás, az elhagyatottság és az elhagyás történeteit egyszerre hordozza
az egymásra íródó szerepekkel. Cserhalmi színpadi jelenlétének „zömét a nézőnek
háttal oldja meg”, nehezményezik a kritikák. „Cserhalmi zsebre vágta a kezét Amanó bemutatásakor (1982) és azóta még nem húzta ki a nadrágjából. vállai közé süppesztett nyakkal toporog molière-ből Csehovba és vissza. […] halkan beszél, mindvégig nem hallani, mit mond. végigmotyogja az előadást.”69
A színháztörténeti emléket formáló felvétel azonban technikailag közvetíti, kijavítja így a hallás csatornáit, s ﬁlmként hallhatóvá és láthatóvá teszi Cserhalmi teljes alakítását. S így a halkság hol a lefojtott szorongás indulata, hol a bánat végtelen elhagyatottsága, szerepsorozatának legárnyaltabb munkája készül el.
nemcsak a néző, hanem a történész is értékelheti az igazi előadást. míg a kritika
döntött: „Székely Gábor rendezésének az a furcsasága, hogy a színház társulata félig
készült el a szerepével”,70 s a fáradt Cserhalmival szemben csak lászló zsolt (lvov
doktor) túlmozgását értékeli az ellentétekben fogalmazás mintájaként, addig nehezen látja meg Székely színészeinek játékos, tehát kegyetlen professzionalizmusát.
Ivanov az első felvonásban a belépő orvosnak eljátssza, hogy főbe lövi magát. Székely
Gábor itt megmutatja, amit az utolsó felvonás végén nem fogunk látni: Ivanov halálát.
Az előadás tere egy városi ház,71 egyemeletes talán, szaggatott a térszerkezet, az
időt a századeleji korlátok rajza jelzi. pesti, ismerős, belvárosi külső-belső (az extérieur intérieur képe), hangsúlyosan nem falun vagyunk. Fa kerti bútorok72 a belső
udvaron, akár a Bródy Sándor utca egyik belső bérházának udvara.
A színészzavaró/térbosszantó oszlop jobbra elől áll a tekintet útjában, mint mindig, de most a dominánsan balról érkező napfény a ház fala közötti sávból tör elő.

68

69
70
71

72

Bóta lászló beszélget Cserhalmi Györggyel. Túlélő típus vagyok. MagyarHírlap, 1999. december 18.
m. G. p: Ivanov az új Színházban. Népszabadság, 1996. május 28. 15.
Sándor: i.m. 33.
Fábián József fotója megjelent a Színház 1997. júniusi számában, az 1996. októberiben és 1998.
áprilisiban Koncz zsuzsáé.
„régi nyarak kopott kerti bútorai”. és „Antal Csaba átlósan kiszögellő, nézőtérbe ékelődő, enyészet kikezdte, tágas társalgót, kerte, dolgozószobát kopott bútorokkla variáló színpadképe már
önmagában is csehovi atmoszférát sugall – mai közérzetünk szűrőjén át kellőképp beszürkítve.” metz Katalin, örökkévalósággá dermed a kizökkent idő. ÚjMagyarország, 1996. május 28.
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A napsütötte sáv73 színpadi képe uralja a színház terét, az előadás ﬁlozóﬁai rétegei
az érzékelhetőnél is mélyebben petri György alakjára, verseire, egész lényében hordozott ars poeticára épülnek. Cserhalmi is petriből építkezik, petrit játszik, a nőkkel kegyetlen és alázatos, az élettel harcos és menekülő költő mimikája, tekintete,
borostája építi a karaktert. S amikor Ivanov a napsütötte sáv felé indul a fegyverrel,
tudjuk, hogy elér odáig.
Antall Csaba legjobban világított díszlete az Ivanové. A második felvonás sötétben játszódik, ezzel az új Színházban kezdtek kísérletezni. Alig pislákol a fény,74 azt
is gyertya kínálja. hátulról átvilágít az ablakokon az utca éjjel is erősítve azt a vizuális sejtést, hogy van a házon kívül élet. Csak itt bent nincs semmi. „Antal Csaba
nagyvonalú, szép operai díszletet tervezett az előadáshoz”,75 s a kortárs nézők a
messzeségből megképződő unalmat a tér olvasásának linearitásával keresték elűzni. érthetetlen egy realista előadás formanyelvében a tér jelzésértékű használata.
Székely Gábor elismert rendezői képessége a megmutatott valóság lélektanáról készíthetett előadást, az ettől eltávolodó allegorikus stilizációt a kritika más nyelvként nem engedte beszélni.
Az előadás első felvonása alatt, megidézve, de csak megidézve Sztanyiszlavszkijt,
ciripelnek a tücskök. hommage-mozzanat, nem több, a meleg, a nyár érzetét a hangkulissza idézi fel. A színek, a fehér, az áttört szürke, a halványdrapp a kopott nyár
színei, s csak Anna petrovna kap vérszínű, vörös felöltőt.
egységben, cizellált szépségben, ﬁnom részletekben vesz körbe a valóság, s a megértés mozzanatai halványuló sugarakként villanhatnak elénk, ha egyáltalán.
Székely Gábor Ivanovját utolsó rendezéseként érteni erősebb állítás, mint amit
a kortársi jelen elképzelhetett. A felvétel közelije megőrizte a játék gyötrődő dilemmáit, a színészek kérdéseit minden mozzanatukban, grimaszukban, csendjükben.
Gyötrő és gyötrődő kegyetlen előadás az Ivanov.
Innen indul Ascher Tamás a Katona József Színházban. 2004-ben, új fordítással,
túlvilágított neutrális fénnyel, túlvilági Ivanovval. hommage, megkerülhetetlenül.76
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Utalás a Hogyelérjekanapsütöttesávig(Kézirategyüttes) című petri-versre. első megjelenés:
Holmi, 1990. február, 764.
„Székely kedvelt szcenikai eszköze a félhomályban tartott színpad, amelyben a szereplők arcára sokszor csak egy váratlanul bevetülő fénypászma vagy egy világosabb zug révén derül fény.
A világosság – a természetes megvilágítást utánozva – többnyire a színpadfenék felől tör be
a hatalmas ablakokon, ajtókon, s sokszor ellenfényben mozgó szereplők alakja, mimikája egyegy hangsúlyos pillanatban válik láthatóvá”. magyar Judit Katalin, ellenfényben. CriticaiLapok,
1996. november–december,18.
„Ivanov portája esőverte, leolvadt festékű elhanyagoltságával csak némileg felesel lebegyevék
házának módosságára, hiszen a beszakadt tető szcenikai megoldatlanságból mindvégig kíséri
a változásokat.” mGp: Ivanov az új Színházban. Népszabadság, 1996. május 28. 15.
„magyarország egyik legértékesebb emberét taccsra tenni, partvonalon kívülre helyezni, több
mint pimaszság”. Bóta lászló beszélget Cserhalmi Györggyel. Túlélő típus vagyok. MagyarHírlap, 1999. december 18.
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FÜGGELÉK
SZÉKELY GÁBOR SZÍNHÁZI, TELEVÍZIÓS
ÉS RÁDIÓS RENDEZÉSEI, SZEREPOSZTÁSSAL
1. GEORG BÜCHNER: WOYZECK
Ódry Színpad, 1967. április 15. (vizsgaelőadás)
Fordító: Thurzó Gábor
Díszlet: Török Iván
zeneszerző: Bácskai György
Szereposztás:
Woyzeck: Iglódi István (Iv. f. h.)
marie: Ronyecz mária (Iv. f. h.)
A kapitány: Gyulai Károly (Iv. f. h.)
Doktor: márton András (Iv. f. h.)
Andres: Kovács lajos (Iv. f. h.)
Tamburmajor: Körtvélyessy zsolt (II. f. h.)
Kikiáltó: Joós lászló (Iv. f. h.)
nagymama: molnár piroska (III. f. h.)
margaret: munk magda (III. f. h.)
mesterlegény: Janka Béla (III. f. h.)
Szatócs: harsányi Gábor (III. f. h.)
Bolond: Szendrő Iván (III. f. h.)

2. ARTHUR MILLER: BÛNBEESÉS UTÁN
Szolnoki Szigligeti Színház, 1968. január 19.
(vizsgaelőadás)
Fordító: Ungvári Tamás
Díszlet: Fehér miklós
Jelmez: Jánoskúti márta
Szereposztás:
Quentin: Upor péter
maggie: Gyöngyössy Katalin
Anya: Andaházy margit
Apa: Dömsödy János

louise: Szekeres Ilona
holga: hegedűs ágnes
lou: horváth Sándor
elsie: vaszy Bori
mickey: orbán Tibor
Dan: Czibulás péter

3. GYÁRFÁS MIKLÓS:
LÁNGESZÛ SZERELMESEK
Szolnoki Szigligeti Színház, 1968. május 3.
Díszlet: Fehér miklós
Jelmez: Jánoskúti márta
Szereposztás:
oktáviusz János, anyakönyvvezető:
halász lászló
Dr. oktáviusz Klára, János lánya, válóperes
ügyvéd: Szekeres Ilona
Gyula, János ﬁa: Kránitz lajos
magda, János menye: vaszy Bori
olti lászló, rádióműszerész: Tolnai miklós
eszti, olti felesége: Gyöngyössy Katalin
Guszti, oktáviusz Klára férje: Baranyi lászló

4. ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Szolnoki Szigligeti Színház, 1969. május 2.
Díszlet: Fehér miklós m. v.
Jelmez: Jánoskúti márta
Szereposztás:
Tót: Upor péter
Tótné: Andaházy margit
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ágika: Gyöngyössy Katalin
Az őrnagy: orbán Tibor
A postás: vajda lászló
Tomaji plébános: máriáss József
Cipriani professzor: Baranyi lászló
Gizi Gézáné, egy rosszhírű nő: vaszy Bori
A lajt tulajdonosa: Czibulás péter
lőrincke, a szomszéd: Benyovszky Béla
elegáns őrnagy: ifj. Tatár endre
Inas: Berta András

5. WILLIAM SHAKESPEARE:
TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKA
Szolnoki Szigligeti Színház,
1969. november 28.
Fordító: Szász Imre
Díszlet: Fehér miklós
Jelmez: Jánoskúti márta
Szereposztás:
Solinus, ephesus hercege: huszár lászló
Aegeon, syracusai kereskedő: Forgács Tibor
ephesusi Antipholus: Kránitz lajos
Syracusai Antipholus: áts Gyula
ephesusi Dromio: vajda lászló
Syracusai Dromio: Szombathy Gyula
Angelo, aranyműves: papp zoltán
Baltazár, kereskedő: Juhász János
Giovanni, Angelo hitelezője: Baranyi lászló
Csip doktor: Kürtös István
Baltazár, kereskedő: Juhász János
Giulio, Syracusai Antipholus barátja:
Berta András
Szolga: Jantsek Rudolf
poroszló: id. Tatár endre
emilia, Aegeon felesége, apácafőnöknő:
hegedűs ágnes
Adriana, ephesusi Antipholus felesége:
Bókai mária
luciana, Adriana húga: Baranyai Ibolya
Kurtizán: vaszy Bori

6. EUGENE O’NEILL:
HOSSZÚ ÚT AZ ÉJSZAKÁBA
Szolnoki Szigligeti Színház, 1970. január 23.
Fordító: vas István
Díszlet: Csányi árpád
Jelmez: Jánoskúti márta
Szereposztás:
James Tyrone: linka György
mary Tyrone: Andaházy margit
Ifj. James Tyrone, nagyobbik ﬁú: Kránitz lajos

edmund Tyrone, kisebbik ﬁú:
ifj. Ujlaky lászló
Cathleen, a konyhalány: Cserhalmi Anna

7. LEONYID RAHMANOV:
VIHAROS ALKONYAT
Szolnoki Szigligeti Színház, 1970. május 8.
Fordító: háy Gyula
Díszlet: Fehér miklós
Jelmez: Jánoskúti márta
Szereposztás:
polezsájev professzor: Solti Bertalan
maria lvovna, a professzor neje: Andaházy
margit – hegedűs ágnes
varabjov, egyetemi magántanár:
papp zoltán
Bocsarov egyetemi hallgató: Kránitz lajos
Kuprijánov, matróz: vajda lászló
Cselédlány: Cserhalmi Anna
Diák: n. Szabó Sándor
Diáklány: Kiss erika
viceházmester: Berta András

8. ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
Szolnoki Szigligeti Színház, 1971. január 15.
Díszlet: Fehér miklós
Jelmez: Jánoskúti márta
Szereposztás:
erzsi, özv. orbánné: hegedűs ágnes
Giza, orbánné nővére: Koós olga
Ilus, orbánné lánya: Bókai mária
Józsi, orbánné veje: lukács József
paula, orbánné barátnője: Gyimesi pálma
egérke, orbánné szomszédnője: Bodnár erika
Csermlényi viktor: Bángyörgyi Károly
Cs. Bruckner Adelaida: Kaszab Anna
pincér: ifj. Tatár endre

9. ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
pesti Színház, 1971. március 6.
Televíziós felvétel
Rádiófelvétel: 1971. május 25. Közvetítés:
Kossuth adó, 1972. július 23.
Díszlet: Fehér miklós
Jelmez: Jánoskúti márta
Szereposztás:
orbánné: Sulyok mária – Gyimesi pálma
Giza: Bulla elma
paula: Simor erzsi m. v. – Gyimesi pálma
egérke: halász Judit – Bodnár erika –
pap éva
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Ilus: Földi Teri
Cs. Bruckner Adelaide: Kaszab Anna m. v. –
Sándor Iza
Csermlényi viktor: Greguss zoltán m. v.
Józsi: Szatmári István
pincér: vogt Károly f. h.

10. NEIL SIMON: FURCSA PÁR
Szolnoki Szigligeti Színház, 1971. április 30.
Fordító: örkény István
Díszlet: Székely lászló m. v.
Jelmez: Takács Katalin
Szereposztás:
Felix Unger: Szombathy Gyula
oscar madison: huszár lászló
murray: hollósi Frigyes
Speed: Czibulás péter
vinnie: papp zoltán
Roy: ifj. Tatár endre
Gwendoline: Baranyai Ibolya
Cecily: Kiss erika

11. ANTON PAVLOVICS CSEHOV: SIRÁLY
Szolnok Szigligeti Színház, 1971. december 3.
Fordító: háy Gyula
Díszlet: Fehér miklós m. v.
Jelmez: vágó nelly m. v.
Szereposztás:
Arkagyina, Irina nyikolajevna: hegedűs ágnes
Konsztantyin Trepljov, Arkagyina ﬁa:
Kránitz lajos
Szorin, Irina ﬁvére: máriáss József
nyina: Bodnár erika
Samrajov, Szorin intézője: Kürtös István
polina, Samrajov felesége: Koós olga
mása, Samrajovék lánya: Bürös Gyöngyi
Trigorin, író: huszár lászló
Dorn, orvos: peczkay endre
medvegyenkó, tanító: papp zoltán
Jakov, szolga: Jantsek Rudolf

Dr. Szvetozár zics, főhadnagy: Deák Sándor
írnok: nagy István
Dr. Susics Imre, Kenéz Imre apja: Bilicsi
Tivadar
Johanna: pap éva – egri márta f. h.
Róth tábornok: miklósy György
Filippovics tábornok: Bende lászló
hóhér: Farkas Antal
Segédhóhér: Kern András
vezérkari főnök: Fonyó József
Gróf péchy edmund: Szabó Imre
Görgey Artur: Tordy Géza
A magyar hadbíróság tagjai:
Dr. Remellay Gusztáv, százados, a hadbíróság elnöke: Somogyvári Rudolf
Juszkó Sámuel: prókai István
Trangos István, százados: zách János
Júlia, a hadbíróság írnoka: Szegedi erika –
Andai Györgyi f. h.
perczel mór ezredes, a magyar csapatok
fővezére: Dávid Kiss Ferenc
perczel mór segédtisztje: Tóth Imre
egy pap: lukács Sándor f. h.
I. honvédkáplár: Ferencz lászló

13. ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
Szegedi nemzeti Színház, 1972. március 25.
Díszlet: Fehér miklós
Jelmez: Jánoskúti márta
Társrendező: paál István
Szereposztás:
orbánné: hegedűs ágnes m. v.
Giza: Barta mária
paula: Fogarassy mária
egérke: Déry mária
Ilus: Falvay Klára m. v.
Cs. Bruckner Adelaida: Szendrey Ilona
Csermlényi viktor: Bángyörgyi Károly
Józsi: Janka Béla
pincér: éltes Kond

12. GALAMBOS LAJOS: FEGYVERLETÉTEL

14. CSURKA ISTVÁN: SZÁJHÔS

vígszínház, 1972. február 18.
Díszlet: Fehér miklós
Jelmez: Kemenes Fanni
Szereposztás:
Kenéz Imre, tisztnövendék: Koncz Gábor
A horvát hadbíróság tagjai:
haasz, százados, a hadbíróság elnöke:
Bárdy György
ottó herzberg főhadnagy: Bitskey Tibor

Szolnoki Szigligeti Színház, 1972. május 12.
Rádiófelvétel: 1972. június 11. Közvetítés:
petőﬁ adó, 1974. június 22.
Díszlet: Székely lászló
Szereposztás:
Dékány lajos: Szombathy Gyula
Anna, Dékány felesége: Csomós mari
moór Jenő: Iványi József
moórné, Jenő felesége: Schubert éva m. v.
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Szoboszlay: polgár Géza
Tilda: Agárdy Ilona
nyelvtanár: papp zoltán
házmester: Győző lászló
Rendőr: Czibulás péter

hervé kisasszony, kényeskedő szolgáló:
Szeli Ildikó

DANDIN GYÖRGY
Fordító: Illyés Gyula
Szereposztás:
Dandin György, gazdag paraszt: polgár Géza
Angyalka, Dandin felesége, Sotenville lánya:
Andai Györgyi
Sotenville, vidéki nemes: peczkay endre
Sotenville-né: Koós olga m. v.
Klitander, Angyalka udvarlója:
Bárány Frigyes
Kati, Angyalka belső szobalánya:
Csomós mari
Csikasz, parasztlegény: Szombathy Gyula
miki, Dandin legénye: Gyürki István

15. ERKEL FERENC: HUNYADI LÁSZLÓ
Szegedi Szabadtéri Játékok, 1972. július 21.
Karmester: vaszy viktor
Díszlet: Fülöp zoltán
Jelmez: márk Tivadar
Koreográfus: Barkóczy Sándor
Karigazgató: Szalay miklós
Rendező: Szinetár miklós és Székely Gábor
Szereposztás:
v. lászló király palcsó Sándor
Czillei Ulrik kormányzó miller lajos
Szilágyi erzsébet: ágay Karola
hunyadi lászló: Simándy József
hunyadi mátyás: várnai edit
Gara nádor: Szalma Ferenc
mária, a lánya: horváth eszter
Rozgonyi: Gyimesi Kálmán
hadnagy: Gogolyák Antal
egy nemes: Berkes János

17. GEORGE CIPRIAN: GÁCSÉRFEJ
Szolnoki Szigligeti Színház,
1973. október 12.
Fordító: Réz pál
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: Fekete mária
Szereposztás:
Szombathy Gyula, piróth Gyula, Simon
péter, papp zoltán, Iványi József, huszár
lászló, Koós olga, peczkay endre,
Benyovszky Béla, Berta András, Czibulás
péter, hollósi Frigyes, halász lászló,
Kürtös István, Balogh Bodor Attila,
Czakó Jenő, Gáspár Antal, Szeli Ildikó,
Usztics mátyás, lengyel István, Szilvássy
Annamária, id. Tatár endre

16. MOLIÈRE: VERSAILLES-I RÖGTÖNZÉS
– DANDIN GYÖRGY
Szolnoki Szigligeti Színház, 1973. január 19.
Televíziós felvétel
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: hruby mária

VERSAILLES-I RÖGTÖNZÉS
Fordító: Illés endre
Szereposztás:
molière, nevetséges márki: Szombathy Gyula
Brécourt, előkelő nemes: papp zoltán
De la Grange, nevetséges márki: Bárány Frigyes
De Croisy, költő: Gyürki István
la Thorilliere, alkalmatlankodó márki:
polgár Géza
Béjárt, fontoskodó alak: peczkay endre
Du parcné, kényeskedő márkiné:
Koós olga m. v.
Béjárt kisasszony, a szemérmeteskedő:
Csomós mari
De Briené, az óvatos kacér: vaszy Bori
moliere-né, a szellemes gúnyolódó:
Andai Györgyi
De Croisyné, az édeskés gonosz: Kiss erika

18. ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
Tylovo Divadlo, prága, 1974. február 7.
Televíziós felvétel: 1982
Dramaturg: Jiři lexa
Díszlet: oldřich Šimaček
Jelmez: Jindřiška hirschová
Abemutatószereposztása:
orbánné: Dana medřická
Giza: vlasta Fabianová
paula: vlasta matulová
egérke: luba Skořepová
Ilus: nadĕžda Gajerová
Cs. Bruckner Adelaida: marie Glázrová
Csermlényi viktor: Sobĕslav Sejk
Józsi: miroslav Doležal
pincér: eduard pavliček
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19. ANTON PAVLOVICS CSEHOV:
HÁROM NÔVÉR

valamint: áron lászló, Balázsi Gyula,
Benyovszky Béla, Berta András, Czakó
Jenő, Czibulás péter, Fenyő ervin, Fonyó
István, Galkó Balázs, Gáspár Antal,
halmágyi Sándor, hollósi Frigyes, Ivánka
Csaba, lengyel István, lázár Kati,
peczkay endre, pusztai péter, Sarlai Imre,
Simon péter, varsa mátyás, id. Tatár
endre, Farkas József, Dezsényi péter,
molnár mózes, lipcsei Tibor, Rácz zoltán,
Szennyai mária, várady Sándor

Szolnoki Szigligeti Színház, 1974. október 11.
Fordító: Kosztolányi Dezső
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly
Szereposztás:
Andrej: piróth Gyula
natasa, Andrej felesége: monori lili
olga, Andrej egyik húga: Tímár éva
mása, Andrej másik húga: Csomós mari
Irina, Andrej harmadik húga: Andai Kati –
Baranyai Ibolya
Kuligin, mása férje: peczkay endre
versinyin ezredes: huszár lászló
Tuzenbach báró: papp zoltán
Szoljonij: polgár Géza
Csebutikin: Iványi József
Fedotyik: horváth péter
Rode: Gáspár Antal
Anﬁsza: Kaszab Anna
Ferapont: id. Tatár endre

22. FÜST MILÁN: BOLDOGTALANOK

20. ÖRKÉNY ISTVÁN: KULCSKERESÔK
Szolnoki Szigligeti Színház, 1975. november 15.
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly
Szereposztás:
nelli: Csomós mari
Fóris: piróth Gyula
Katinka: Andai Kati
erika: Tímár éva
A Bolyongó: papp zoltán
Benedek: polgár Géza
Bodó: Cserhalmi György – varsa mátyás
Szerelő: lengyel István
Gyászhuszárok: Benyovszky Béla,
id. Tatár endre

21. WILLIAM SHAKESPEARE:
ATHÉNI TIMON
Szolnoki Szigligeti Színház, 1976. november 19.
Televíziós felvétel
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly
Szereposztás:
Timon, athéni nagyúr: piróth Gyula
Apemantus, epés bölcselő: Kun vilmos
Alcibiades, athéni hadvezér:
Körtvélyessy zsolt
Flavius, Timon kulcsárja: papp zoltán

Szolnoki Szigligeti Színház, 1978. február 17.
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly
Szereposztás:
húber vilmos, papi nyomdász: piróth Gyula
Gyarmaky Rózsa, nyomdai munkáslány:
Csomós mari
víg vilma, nyomdai munkáslány: Szabados
zsuzsa – mihók éva
özv. húber evermódné, a nyomdász anyja:
Koós olga
Sirma Ferenc, hentesmester: Fonyó István
Székely Ferenc, káplán: pusztay péter
Dr. Beck Gyula, kórházi orvos: papp zoltán
Rózsi, a nyomdász testvére: lázár Kati
öreg parasztasszony: Szendrey Ilona
mihály, öreg szolga: Sarlai Imre
hentesinas: marczisovszky lászló

23. GEORG BÜCHNER: DANTON HALÁLA
nemzeti Színház, 1978. november 17.
Rádiófelvétel: 1979. február 26. első közvetítés: Kossuth adó, 1979. december 15.
Fordító: Kosztolányi Dezső
Díszlet: Székely lászló m. v.
Jelmez: vágó nelly
Szereposztás:
Georges Danton: Kállai Ferenc
Robespierre: Kálmán György
Saint-Just: oszter Sándor
Camille Desmoulins: Cserhalmi György
hérault-Séchelles: helyey lászló
Simon: Őze lajos
Simonné: máthé erzsi
lacroix: piróth Gyula
legendre: Sinkó lászló
Julia: Bodnár erika
lucille: Csomós mari
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philippeau: Szacsvay lászló
Barére: Szilágyi Tibor
mercier: papp zoltán
Fouquier-Tinville: Gelley Kornél
hermann: Szersén Gyula
paris: Felföldy lászló
Billaud-varennes: velenczey István
első kordés: Raksányi Gellért
második kordés: pásztor János
Utcai énekes: Benedek miklós
marion: lázár Kati
első polgár: Csurka lászló
második polgár: pathó István
harmadik polgár. Izsóf vilmos
első úr; negyedik képviselő: Tyll Attila
második úr; ötödik képviselő: Gáti József
egy lyoni: Somogyvári pál
első hóhér; Börtönőr: horváth József
második hóhér: Gyalog ödön
úrﬁ: Konrád Antal
nagyságos asszony: majláth mária
eugenie: egri Katalin
Adelaide: Sándor erzsi f. h.
Rosalie: vörös eszter
negyedik polgár: versényi lászló
Chaumette: Kun Tibor
első asszony: Császár Angéla
második asszony: Károlyi Irén
hölgy: Básti Juli f. h.
Fiatalember: Bezerédi zoltán f. h.
első jakobinus; első képviselő: máté Gábor f. h.
második jakobinus; harmadik képviselő:
Szirtes Gábor f. h.
Katona: eperjes Károly f. h.
második képviselő: Rosta Sándor f. h.
hivatalnok: Kovács Dezső

.
24. SŁAWOMIR MROZEK: EMIGRÁNSOK
nemzeti Színház (Játékszín), 1979. október 2.
Katona József Színház, 1983. január 21.
Televíziós felvétel
Rádiófelvétel: 1982. február 16. első közvetítés: Kossuth adó, 1986. május 22.
Fordító: Balogh Géza
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly
Szereposztás:
X-X: Avar István
A-A: Garas Dezső

25. WILLIAM SHAKESPEARE:
TROILUS ÉS CRESSIDA
nemzeti Színház, 1980. január 26.
Fordító: Szabó lőrinc
Koreográfus: Dölle zsolt
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: Schäffer Judit
Szereposztás:
priamus: Gáti József
hector: Avar István
Troilus: Balkay Géza
paris: helyey lászló
helenus: Somogyvári pál
Aeneas: papp zoltán
Calchas: Raksányi Gellért
pandarus: Kállai Ferenc
Agamemnon: velenczey István
menelaus: Gelley Kornél
Achilles: Cserhalmi György
Ajax: vajda lászló
Ulysses: Kálmán György – Benedek miklós
nestor: Sarlai Imre
Diomenes: oszter Sándor
patroclus: Dörner György
Thersites: Őze lajos
Alexander: Felföldy lászló
Troilus inasa: Tihanyi péter f. h.
paris inasa: Bognár zsolt f. h.
heléna: lázár Kati
Andromache: Kohut magda
Cassandra: pogány Judit
Cressida: Csomós mari

26. ÖRKÉNY ISTVÁN: KULCSKERESÔK
magyar Televízió, 1980. december 5.
Dramaturg: mezey emőke
Díszlet: Jánosa lajos
Jelmez: Witz éva
vezető operatőr: Szalay lászló
Szereplők:
nelly: Csomós mari
Fóris: Avar István
Katinka: Görbe nóra
erika: pécsi Ildikó
Benedek: polgár Géza
A bolyongó: Kun vilmos
Bodó: Balkay Géza
Szerelő: Sarlai Imre
Gyászhuszárok: Kun Tibor, palotai István
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27. ALEKSZANDR VASZILJEVICS
SZUHOVO-KOBILIN: TARELKIN HALÁLA
nemzeti Színház, 1981. február 13.
Fordító: elbert János
Dramaturg: Duró Győző
Koreográfus: Dölle zsolt
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly
Szereposztás:
Tarelkin – Kopilov egyazon személy:
Kun vilmos
varravin tábornok – polutatarinov kapitány
egyazon személy: Benedek miklós
Óh, kerületi rendőrkapitány: Gelley Kornél
Raszplujev, megbízott körzeti rendőrbiztos:
vajda lászló
papagájcsikov, kereskedő: papp zoltán
Csvankin, földbirtokos: Sinkó lászló
pahomov, házmester: Kátay endre
Unmöglichkeit, orvos: Sarlai Imre
Brandahlisztova, mosóné: olsavszky éva
mavrusa, szakácsné: Berek Kati
Satala, gyalogrendőr: Csurka lászló
Kacsala, gyalogrendőr: pathó István
Csibiszov: horkai János
Ibiszov: Izsóf vilmos
Alfa: Szokolay ottó
omega: Dezsényi péter f. h.

28. ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Ódry Színpad, 1981. november 13.
Díszlet: Szlávik István
Jelmez: Borsi zsuzsa
Szereposztás:
Az őrnagy: Derzsi János
Tót: árdeleán lászló
Tótné: molnár Ildikó
ágika: Bognár mónika – Csonka Ibolya
A postás: Dezsényi péter
Tomaji plébános: puskás Tamás
Gizi Gézáné: Csere ágnes
A lajt tulajdonosa: Wohlmuth István
lőrincke, szomszéd: Salinger Gábor
elegáns őrnagy: németh János

29. FÜST MILÁN: BOLDOGTALANOK
nemzeti Színház, 1982. február 19.
Katona József Színház, 1983. január 10.
Dramaturg: Duró Győző
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly

Szereposztás:
húber vilmos, papi nyomdász: Sinkó lászló
nemesváraljai Gyarmaky Róza: Csomós mari
víg vilma: Szirtes ágnes
özv. húber evermódné, a nyomdász anyja:
Gobbi hilda
Sirma Ferenc, hentesmester: Ujlaki Dénes
Székely Ferenc káplán: Őze lajos –
Rajhona ádám
Dr. Beck Gyula, kórházi orvos:
végvári Tamás
Rózsi, a nyomdász testvére: Ronyecz mária
öreg parasztasszony: Sándor Böske
mihály, öreg szolga: Sarlai Imre
hentesinas: Réﬁ Csaba

30. WILLIAM SHAKESPEARE:
AHOGY TETSZIK
Katona József Színház, 1983. február 25.
Televíziós felvétel
Fordító: Szabó lőrinc
Dramaturg: Duró Győző
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly
Szereposztás:
A száműzött vagy idősebb herceg:
Sinkó lászló
Frigyes, a herceg öccse és birtokainak
bitorlója: Rajhona ádám
Amiens, nemes a száműzött herceg
kíséretében: Cseh Tamás
Denis, nemes a száműzött herceg
kíséretében: hollósi Frigyes
Jaques, nemes a száműzött herceg
kíséretében: Benedek miklós
le Beau, Frigyes udvarmestere: Kun vilmos
Charles, birkózóbajnok: Ujlaki Dénes
oliver, Sir Roland de Bois egyik ﬁa:
Balkay Géza
Jakab, Sir Roland de Bois másik ﬁa:
puskás Tamás
orlando, Sir Roland de Bois harmadik ﬁa:
Gáspár Sándor
ádám, oliver szolgája: papp zoltán
próbakő, udvari bolond: Szacsvay lászló
Corinnus, pásztor: horváth József
Silvius, pásztor: eperjes Károly
vili, parasztlegény, Juci imádója:
puskás Tamás
Rosalinda, a száműzött herceg lánya:
Udvaros Dorottya

393

A M ÁSODIK É L ETM Û

Célia, Frigyes herceg lánya: Csonka Ibolya
phoebe, parasztlány: Csomós mari
Juci, parasztlány: molnár piroska

31. MIHAIL AFANASZJEVICS BULGAKOV:
MENEKÜLÉS
Katona József Színház, 1984. április 30.
Televíziós felvétel
Fordító: hernádi lászló
Dramaturg: Duró Győző
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: vágó nelly m. v.
Szereposztás:
Szeraﬁma Korzuhina, pétervári hölgy:
Bodnár erika
Golubkov, egyetemi magántanár: Bán János
Afrikan, érsek: Sinkó lászló
paiszij, szerzetes; Keménykalapos férﬁ:
Garay József
Apát: Kun vilmos
Bajev, vörös ezredparancsnok; Görög Don
Juan: eperjes Károly
Csarnota, fehér tábornok: vajda lászló
ljuszka, Csarnota hadifelesége:
Csomós mari
Krapilin, Csarnota küldönce: papp zoltán
De Brisard, fehér huszárezredparancsnok:
Rajhona ádám
hludov, tábornok, frontparancsnok:
Cserhalmi György
Golovan kozákkapitány, hludov adjutánsa:
puskás Tamás
állomásparancsnok; Antoine Griscsenko,
Korzuhin inasa: hollósi Frigyes
állomásfőnök: horváth József
nyikolajevna, az állomásfőnök felesége;
Török nő, szerető anya: olsavszky éva
Korzuhin, Szeraﬁma férje: Benedek miklós
Tyihij, a kémelhárító osztály vezetője: végvári Tamás
Szkunszkij főhadnagy, kémelhárító tiszt;
Artur Arturovics, a svábbogárkirály:
Kátay endre
Fehér főparancsnok: major Tamás –
Gelley Kornél
Arcocska, a pénztárablakban: Csonka Ibolya

Jelmez: vágó nelly
Technikai rendező: marton István
vezető operatőr: Szalay lászló
Szereplők:
húber vilmos: Sinkó lászló
nemesváraljai Gyarmaky Róza: Csomós mari
víg vilma: pap vera
özv. húberné: Gobbi hilda
Sirma Ferenc, hentes: Ujlaky Dénes
Dr. Beck, kórházi orvos: végvári Tamás
Székely Ferenc, káplán: Rajhona ádám
Rózsi, húber testvére: Ronyecz mária
öreg parasztasszony: Simon Böske
hentesinas: Réﬁ Csaba

33. WILLIAM SHAKESPEARE:
CORIOLANUS
Katona József Színház, 1985. szeptember 20.
Televíziós felvétel
Rádiófelvétel: 1985. december 16. első közvetítés: Kossuth Rádió, 1986. október 9.
Fordító: eörsi István
Dramaturg: Duró Győző
Díszlet: Székely lászló
Jelmez: Szakács Györgyi
Szereposztás:
Coriolanus: Cserhalmi György
menenius Agrippa: Rajhona ádám
volumnia: Koós olga m. v. – máthé erzsi
Cominius: vajda lászló
Sicinius: papp zoltán
Brutus: Balkay Géza
Auﬁdius: eperjes Károly – Blaskó péter
Titus lartius: Dörner György – máté Gábor
virgilia: Bodnár erika
valeria: Ronyecz mária – Csomós mari
valamint: Bán János, Garay József, hollósi
Frigyes, horváth József, Kun vilmos,
márton András, Gáspár Sándor, puskás
Tamás, Sinkó lászló, végvári Tamás,
vajdai vilmos, Ujlaki Dénes, Bal József f. h.,
Kocsó Gábor f. h., lengyel Ferenc f. h.,
németh Gábor f. h., Tarján péter f. h.,
vajdai vilmos f. h., varga zoltán f. h.,
vlahovits edit f. h., zubornyák zoltán f. h.

34. FÜST MILÁN: CATULLUS (1–2. RÉSZ)
32. FÜST MILÁN: BOLDOGTALANOK
magyar Televízió, 1984. október 3.
Dramaturg: Aczél János
Díszlet: Székely lászló

Kossuth Rádió, 1985. október 25.
Rádióra alkalmazta: Székely Gábor
Dramaturg: Bárdos pál
zenei munkatárs: Takáts György

394

FÜGG E L É K

Technikai munkatárs: Borlay Kinga,
Kiss lászló
Szereposztás:
metellus: Gábor miklós
Clodia: Bánsági Ildikó
Catullus: Kulka János
Flavia: Sulyok mária
Calvus: papp zoltán
Tertullia: Szabó éva
egnatius: Dörner György
Clodius: Cseke péter
Kocsmáros: Garay József
valamint: Bal József, Kocsó Gábor, lengyel
Ferenc, molnár erika, németh Gábor,
Tarján péter, vajdai vilmos, varga zoltán,
vlahovits edit, zubornyák zoltán
és zsíros ágnes

35. JACQUES AUDIBERTI:
TERJED A GAZSÁG (1–2. RÉSZ)
Kossuth Rádió, 1986. december 26.
Fordította: Klumák István
Rádióra alkalmazta: Székely Gábor
Dramaturg: mesterházi márton
zenei munkatárs: Takáts György
A hangfelvételt készítette: varga Károly,
nyireő zsuzsa
Szereposztás:
Alarica, kurtalandi hercegkisasszony: Kubik
Anna
Toulouse, nevelőnő: Tolnay Klári
Roger la vaque, illetve Fernand: Bán János
perfectud, nyugat királya: hegedüs D. Géza
De la Rosette bíboros: Garas Dezső
Silvestrius, főnemesi marsall:
Tomanek nándor
Coelestinic, Kurtaland királya: Avar István
hadnagy: zenthe Ferenc

36. MÉSZÖLY MIKLÓS: BUNKER
Kossuth Rádió, 1987. február 18.
Dramaturg: Bárdos pál
zenei szerkesztő: horkai Rózsa
A felvételt készítette: varga Károly,
nyíreö zsuzsa
Szereposztás:
hadnagy: Garas Dezső
Őrmester: vajda lászló
Tizedes: papp zoltán
Közlegény: Rudolf péter
lány: papp vera

első öreg: Kun vilmos
második öreg: Garay József

37. FÜST MILÁN: CATULLUS
Katona József Színház, 1987. március 6.
Televíziós felvétel
Dramaturg: Duró Győző
Díszlet: Antal Csaba
Jelmez: Szakács Györgyi
Szereposztás:
Clodia: Udvaros Dorottya
metellus, a férje: Benedek miklós
Catullus: máté Gábor m. v.
Calvus, Catullus barátja: Sinkó lászló
Flavia, metellus anyja: olsavszky éva
Tertullia, Clodia barátnője: Csomós mari
egnatius: eperjes Károly – varga zoltán
Clodius, Clodia ﬁvére: Dörner György –
Balkay Géza
Ferox, Clodia szolgája: Kun vilmos
egy hajós: horváth József – papp zoltán
Rufus, Catullus szolgája: vajdai vilmos
egy zenész: varga zoltán – puskás Tamás
A kocsmáros: Garay József
Clodia szobalánya: Szalai Krisztina f. h.

38. ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
újvidéki Színház, 1987. május 5.
Díszlet: Szlávik István
Jelmez: Szakács Györgyi
Szereposztás:
Az őrnagy: Korica miklós – Derzsi János
Tót: Soltis lajos
Tótné: ladik Katalin
ágika: Rövid eleonóra
A postás: Fejes György
Tomaji plébános: lászló Sándor
Gizi Gézáné: F. várady hajnalka
A lajt tulajdonosa: pásthy mátyás
lőrincke szomszéd: Simon mihály f. h.
elegáns őrnagy: Szilágyi nándor

39. SPIRÓ GYÖRGY: CSOBOGÁS
Kossuth Rádió, 1988. április 11.
Dramaturg: mesterházi márton zenei
munkatárs: Török etel
Technikai munkatárs: Cornides Tamás,
Ipolyvölgyi Tünde
Szereposztás:
nő: Törőcsik mari
Férﬁ: Garas Dezső
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40. MOLIÈRE: A MIZANTRÓP

44. SPIRÓ GYÖRGY: A HÁZ

Katona József Színház, 1988. november 11.
Televíziós felvétel:
Fordító: petri György
Dramaturg: Fodor Géza
Díszlet: Antal Csaba
Jelmez: Szakács Györgyi
Szereposztás:
Alceste: Cserhalmi György
philinte: máté Gábor
oronte: Balkay Géza
Célimène: Udvaros Dorottya
éliante: Bertalan ágnes
Arsinoé: Bodnár erika
Alcaste: varga zoltán
Clitandre: Bán János
Du Bois: horváth József
Basque: hollósi Frigyes
Tiszt: Csendes olivér

petőﬁ Rádió, 1990. május 14.
Dramaturg: mesterházi márton
zenei munkatárs: horkai Rózsa
Technikai munkatárs: Fényes péter,
pápay mónika
Szereposztás:
mérnök: Gábor miklós
ügyvéd: Garas Dezső
orvos: Andorai péter

45. NÉMETH ÁKOS: LILI HOFBERG

41. SPIRÓ GYÖRGY: A HÍVÁS
Bartók Rádió, 1989. május 15.
Dramaturg: mesterházi márton
zenei szerkesztő: horkai Rózsa
Technikai munkatárs: liszkai Károly,
Gera Csilla
Szereposztás:
paszternák: Balkay Géza
Sztálin: mádi Szabó Gábor
Szürke hang: Tanay Bella
Barna hang: Izsóf vilmos
Fekete hang: Rosta Sándor

42. SPIRÓ GYÖRGY: ÓVJA ISTEN ANGLIÁT!
Bartók Rádió, 1989. szeptember 19.
Dramaturg: mesterházi márton
zenei munkatárs: horkai Rózsa
Technikai munkatárs: liszkai Károly,
Gera Csilla
Szereposztás:
Férﬁ: Garas Dezső
nő: Bodnár erika
vendég: máté Gábor

.
43. SŁAWOMIR MROZEK: EMIGRÁNSOK
Theater Tri-Bühne Stuttgart,
1989. november 8.
Díszlet-jelmez: Khell Csörsz
zene: Dietrich lutz
Szereposztás: Stephan Korves, Burkhart
Siedhoff

Kossuth Rádió, 1990. április 7.
Dramaturg: mesterházi márton
zenei vezető: Simon zoltán
zenei munkatárs: horkai Rózsa
Technikai munkatárs: Kiss lászló,
Borlai Kinga
Szereposztás:
lili hofberg: Bánsági Ildikó
heinrich heidler: Garas Dezső
Julia Walders: Takács Kati
Dietrich Caspar: Sinkó lászló
Siegfried poelz: eperjes Károly
Schmidt mama: pártos erzsi
erika Riedl: Básti Juli
André: Rátóti zoltán
Friessenburg: Gáti József
Reitschkow hadnagy: máté Gábor
miehl papa: horváth József
Kathe: pregitzer Fruzsina
valamint: Bertalan ágnes, Csányi János,
Csendes olivér, Garay József, Gazdag
Tibor, Kaszás Gergely, májer zsigmond,
majzik edit, nagy Adrienne, Söptei
Andrea, Stohl András, Tanay Bella
és Tihanyi Szilvia

46. ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Theater Tri-Bühne Stuttgart, 1991. április 27.
Televíziós felvétel: 1992. május 21.
Díszlet-jelmez: Khell Csörsz
zene: Dietrich lutz
Szereposztás: michael Baderschneider,
hannelore Bähr, Irene Christ, hans
haasis, hans-Uwe Klügel, edith Koerber,
Stephan Korves, Günther Seywirth,
Burkhart Siedhoff
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47. KÁNYÁDI SÁNDOR: HANG-JÁTSZMA
Rádióra alkalmazta: Sári lászló
Dramaturg: Bakonyi péter
Technikai munkatárs: Kónya Csaba,
Csonka Richárd
Kossuth Rádió, 1991. szeptember 12.
Szereposztás:
Udvaros Dorottya, Balkay Géza
epilógus: Kányádi Sándor

48. SZENTKUTHY MIKLÓS: DÜRER
Bartók Rádió: 1992. január 27.
A versrészletet fordította: Weöres Sándor
Dramaturg: Sári lászló
zenei munkatárs: horkai Rózsa
A felvételt készítette: Rosenman péter,
ádám Krisztina
Szereposztás:
Albrecht Dürer: Garas Dezső
Tanítvány: Kaszás Gergő
modell: Bánsági Ildikó
Ulrich von hutten: Balkay Géza

49. NÉMETH ÁKOS: VÖRÖS BÁL
Kossuth Rádió, 1992. november 7.
Rádióra alkalmazta: németh ákos
Dramaturg: mesterházi márton
zenéjét összeállította: horkai Rózsa
A felvételt készítette: varga Károly, Radák
lászló, Szöllősy vágó János
Szereposztás:
Kun Béla: Tordy Géza
Szamuely: máté Gábor
pogány: helyey lászló
Cserny: Blaskó péter
landler: Sinkó lászló
Stromfeld: mádi Szabó Gábor
Böhm: vajda lászló
mimi: Udvaros Dorottya
Weltner: pathó István
Juli: Bánsági Ildikó
Tisza: Szabó Sándor
női hang: Törőcsik mari
Férﬁ hang: Garas Dezső
öreg: Kun vilmos
Civil: horváth Sándor
nő: Csomós mari
Őr: Benedek miklós
Szocdemek: Bregyán péter, németh Gábor
magasrangú tiszt: Rajhona ádám
Fiatal tisztek: Kaszás Gergő, Tarján péter

Katona: varga zoltán
polgárok: miklósy György, papp zoltán
munkás: Stohl András
munkásnő: Csonka Ibolya
pap: lengyel Ferenc
valamint: Avar István, Borbély Sándor,
Gazdag Tibor, horváth József, lengyel
Ferenc, Ungvári István, zalán János

50. TOM STOPPARD:
KÉPEK A RÉGI INDIÁBÓL (1–2. RÉSZ)
Bartók Rádió, 1993. május 9.
Fordította: Rakovszky zsuzsa
Dramaturg: mesterházi márton
zenei munkatárs: horkai Rózsa
Technikai munkatárs: Kiss lászló
és Borlai Kinga
Szereposztás:
Flora Crewe: Udvaros Dorottya
nirad Das: máté Gábor
mrs. nell Swan: Tolnay Klári
Anish Das: hegedűs D. Géza
David Durance kapitány: lukács Sándor
eldon Cooper pike, ﬁlológus:
Benedek miklós
Coomaraswami: vajda lászló
ügyvivő: Kun vilmos
Rádzsa: Garas Dezső
nell, a 23 éves mrs. Swan: Bertalan ágens
Francis Swan: Gazdag Tibor
emily eden: Bodnár erika
Kérdező: Csendes olivér

51. UGO BETTI:
BÛNTÉNY A KECSKESZIGETEN
Theater Tri-Bühne Stuttgart, 1993. június 1.
Díszlet: Khell Csörsz
Jelmez: Szakács Györgyi
Szereposztás: hannelore Bähr, Christina
Dom, edith Koerber, Stephan Korves,
Günther Seywirth

52. ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
Teatteri Kaupungin (városi Színház),
helsinki, 1994. január 27.
Díszlet: pekka ojamaa
Jelmez: maija pekkanen
Szereposztás:
orbánné: elina pohjanpää
Giza: Christina Indrenius-zalewski
paula: Raili Tiensuu
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egérke: Kristiina eistelä
Ilus: eija vilpas
Cs. Bruckner Adelaida: eira Jauckens
Csermlényi viktor: esko nikkari
Józsi: Jarkko Rantanen
pincér: Jyrki nousiainen

Koszih, tisztviselő: Dengyel Iván
Dudkin, tisztviselő: Sztarenki pál
Avdotya nazarovna: Koós olga
valamint: Csendes olivér, horváth virgil,
Szirtes Balázs, Köves ernő, peczkay
endre, Schneider zoltán

53. MOLIÈRE: DON JUAN

55. ALEKSZANDR VASZILJEVICS
SZUHOVO-KOBILIN: TARELKIN HALÁLA

új Színház, 1995. március 31.
Televíziós felvétel
Rádiófelvétel: 1996. február 5.
Közvetítés: petőﬁ Rádió, 1998. október 10.
Fordító: petri György
Dramaturg: Duró Győző
Díszlet: Antal Csaba
Jelmez: Szakács Györgyi
Szereposztás:
Don Juan: Cserhalmi György
Sganarelle: Sinkó lászló
elvira: Tóth Ildikó
Don luis: Garas Dezső m. v. – papp zoltán
Don Carlos: lászló zsolt
Don Alonso: Fazekas István
Koldus: papp zoltán – peczkay endre
pierrot: mihályﬁ Balázs
Charlotte: Szalay mariann
Bernadette: marozsán erika f. h.
Dimanche úr: holl István
Guzman: magyar Attila
A parancsnok szobra: Székely B. miklós
Szolgáló: várhegyi Teréz
Ragotin: hajdu István f. h.
la Ramée: horváth virgil

Theater Tri-Bühne Stuttgart,
1996. október 22.
Díszlet: Khell Csörsz
Jelmez: Szakács Györgyi
Szereposztás: Jesse Baltzer, hannelore Bähr,
Cornelius Dane, Daniel Dietrich, lisa
Dietrich, matthias Frenzel, natascha
Frenzel, Achim Grauer, Stefan Kirchknopf, edith Koerber, Stephan Korves,
Dietrich lutz, marcus michalski, Wilhelm
Schneck, Günter Seywirth, lale yanik

54. ANTON PAVLOVICS CSEHOV: IVANOV
új Színház, 1996. május 24.
Televíziós felvétel: 1998
Fordító-dramaturg: Forgách András
Díszlet: Antal Csaba
Jelmez: Szakács Györgyi
Szereposztás:
Ivanov: Cserhalmi György
Anna petrovna, Ivanov felesége: Tóth Ildikó
Sabelszkij gróf: Sinkó lászló
lebegyev: holl István
zinaida Szavisna, lebegyev felesége:
Csomós mari
Szása, lebegyevék lánya: marozsán erika
lvov, ﬁatal körorvos: lászló zsolt
Borkin, Ivanov távoli rokona: Széles lászló
Babakina: lázár Kati
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A kötet Bodó viktor kezdeményezésére, erős akaratának, kitartó noszogatásának eredményeképpen, 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 felfejtésének 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, fordítóknak, 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 elemzéseikkel 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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FOTÓJOGOK
FOTÓJOGOK
A fényképeket készítették:
© Czeizel Balázs | 188., 189. oldal
© Dömölky Dániel | címlap, 2., 10., 104., 150. oldal
© 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.

