
Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

A z 1991/1992-es évad ban, két év vel Szé kely Gá -
bor tá vo zá sa után, a Zsám bé ki Gá bor ve zet te
Ka to na Jó zsef Szín ház meg nyit ja új ka ma ra te -

rét, a Kam rát. A já ték tér a Ka to nán be lül kí sér le te -
zô mû hely ként is fon tos sze re pet kap, ahol a Ka to -
na nagy szín há zi, jel lem zôen rea lis ta for ma nyel vé -
tôl elütô elôadá sok jö het nek lét re. A Kam ra egy -
ben a szín há zon be lü li vér fris sí tés hely szí né vé vá lik:
az emb le ma ti kus „ka to nás ren de zôk” mel lett itt tû -
nik fel Ha lász Pé ter, Bo zsik Yvet te, Lu káts An dor
vagy Zsó tér Sán dor. De fô is ko lai ren de zô hall ga tók
is be mu tat koz nak a Kam rá ban: 1993-ban el sô ként
Har gi tai Iván a Dan ton ha lá lá val, s a ké sôb biek ben
ez a sor Schil ling Ár pád dal, Bo dó Vik tor ral és Ko -
vács Dá niel lel foly ta tó dik.

1999-ben Schil ling Ár pád a Szín ház- és Film -
mû vé sze ti Fô is ko la ne gyed éves hall ga tó ja, va la mint
az ak kor négy éve mû kö dô Kré ta kör Szín ház ve ze -
tô je, mely eb ben az idô ben mind cél jait, mind mun -
ka mód sze rét te kint ve egy re ha tá ro zot tabb for mát
kezd öl te ni: „1999 az el sô olyan év, ami kor meg -
pró bál tunk tár su lat ként lé tez ni (…) Új mód szert
al kal maz tunk, ami egy rész rôl a pro jekt-szem lé le -
ten, más rész rôl a mun ka megosz tá son ala pult”.2

Schil ling nek már ko ráb bi ren de zé sei is szem be for -
dul tak a ha zai szín há zat ura ló rea lis ta já ték nyelv -
vel, mint A nagy já ték (1995), a Te at ro Go dot (1995)
vagy ép pen a Ki csi, avagy mi van, ha a ti sza vi rág nak
rossz nap ja van (1997). Fô is ko lás évei alatt a Szé -
kely-ta nít vány Schil ling nek négy ren de zé sét is
játssza a Ka to na: 1998-ban szin tén a Kam rá ban mu -
tat ják be az Alul ról az ibo lyát cí mû elôadást, a kö -
vet ke zô évad ban pe dig a Zsám bék ról meg hí vott
kré ta kö rös Ba alt. Ezt kö ve ti a Köz el len ség, amely
ere de ti leg egy Szé kely Gá bor ál tal kiadott fô is ko lai
vizs ga feladat ap ro pó já ból ké szült.3 A so ro zat 2000-
ben a Ber nar da Al ba há zá val egé szül ki, és vé gül a
2006-os – már Kré ta kör–Ka to na kop ro duk ció ként
meg va ló su ló – Schim melp fen nig- da rab, az Elôt te -
u tá na be mu ta tó já val zá rul.

A Zsám bé ki- fé le Ka to na meg ha tá ro zó for ma -
nyel vé tôl is el té rô Schil ling-ren de zé sek so ra sa játos,
pro jekt szem lé le ten ala pu ló for ma ká nont moz gósít,
amely Kiss Gab riel la meg fo gal ma zá sá val él ve „azt
a prob lé ma kört jár ja új ra és új ra kö rül, ame lyet szín -
 há zi alap hely zet nek ne ve zünk, és amely nek kö zép -
pont já ban egy sze rep sze rû ka te gó ria nyil vá nos,
vagyis má sok elôtt tör té nô meg tes te sí té se áll”.4

Mindeköz ben pe dig a szí né szi ener giák fel sza badítá -
sá val az elôadás szö veg sze man ti ká ját a szé dü let ere -

24 Bi zo nyos ér zék szer vi mo da li tá sok ban ér ke zô in ger hez fo lya ma to san hoz zá kap cso ló dott egy má sik mo da li tá sú, pél dául a
szí né szek pró zai szó la mát kí sé rô ze nei be tét vagy az azok hoz kö tött kü lön bö zô, szí nes szín pa di vi lá gí tás.

25 Nem ze ti Szín ház, a dísz let ter ve zô itt is Men czel Ró bert volt.

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Be mu ta tó dá tu ma: 1999.05.08. Az elôadás hely szí ne: Ka to na Kam ra. Ren de zô: Schil ling Ár pád. Szer zô: Tas ná di Ist ván.
Ze ne szer zô: Kiss Er zsi, Mo no ri And rás. Ko reog rá fus: Ma gyar Éva. Dísz let ter ve zô: Bar tos And rás. Jel mez ter ve zô: Var ga Klá -
ra. Szí né szek: Stohl And rás; Szir tes Ági; Fe ke te Er nô; Kiss Esz ter; Lu káts An dor; Ter hes Sán dor; Sza bó Gyô zô; Raj kai Zol -
tán; Rá ba Ro land; Ko csis Ger gely.

2 Schil ling Ár pád, A KRÉ TA KÖR tör té ne te, www.kre ta kor .eu, le töl tés: 2013. feb ruár 14.
3 Lásd: Kol tai Ta más, Sin tér te le pen, Élet és Iro da lom, 1999.05.28., 17, va la mint Föl des An na, Kohl ha as Mi hály lo vai, Cri ti -

cai La pok, 1999/6, 12.
4 Eh hez még lásd: „For ma ká non ja épp azál tal tud ja elem zés tár gyá vá ten ni a szö veg mi se en scène- be li au to nó miá já nak és

el sôd le ges sé gé nek prob lé máit, hogy min den egyes dra ma ti kus anyag ban szín há zi, a szín há zi megol dá sok ban pe dig drá -
mai prob lé mát lát és old meg.” (Kiss Gab riel la, Szín há zi pro jek tek, In: Al ter na tív szín ház tör té ne tek, Ba las si, Bu da pest, 2008,
540. és 546.)
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DERES KORNÉLIA

Ost rom nyelv
Schil ling Ár pád: Köz el len ség (Kohl ha as), 19991

vány vi lá gá nak egyes ele mei több ké sôb bi Te li ha y-
 ren de zés ben is vissza tér tek. Így pél dául a vö rös dra -
pé ria hasz ná la ta a Car men CET- ben, és a pi ros kon -
fet ti-zá por a Luk ré cia meggy alá zá sá ban.

Te li hay Cse hov-ren de zé sei nek ér de me, hogy a
tra dí ciók hoz és beideg zô dé sek hez va ló hû ség he -
lyett a ha zai szín há zi kon ven ció kat is fe lül vizs gá ló
ol va sa tát ad ta a cse ho vi mû vek nek. S bár a 2000-
es évek tôl az új teat ra li tás a kis re a liz mu shoz ha son -
lóan szín há zi köz nyelv vé kez dett vál ni a ha zai Cse -

hov-ját szás ban /is/ (ahogy azt a Bár ka Szín ház
2003-as Há rom nô vér-e lôadá sa, a Kré ta kör Szín ház
Si rá ja vagy Je les And rás 2004-es ka pos vá ri Ványa
bá csi-ren de zé se mu tat ta), azon ban a Te li ha y- fé le, a
dra ma ti kus vi szo nyo kat és emo cio ná lis ál la po to -
kat ké pek be fo gal ma zó ren de zôi nyelv hez leg kö -
ze lebb And rei Ser ban 2010-es szi nesz té ti kus24 Há -
rom nô vér-ren de zé se25 állt, mely ben a kü lön bö zô
mû vé sze ti nyel vek szét vá laszt ha tat la nul ke resz te -
zôd tek egy más sal.
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jé vel for gat ják fel ezek a be mu ta tók, így az új teat -
ra li tás koc ká zat ke re sô elôadá sai kö zé so rol ha tóak.5

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

H ein rich von Kleist Kohl ha as Mi hály cí mû el be -
szé lé sét Tas ná di Ist ván Köz el len ség cí men
adap tál ta drá má vá, mely ben a klei sti tör té net

új ra me sé lé sé nek leg fôbb dra ma tur giai jel leg ze tes -
sé ge a két ló nar rá tor rá va ló elô lép te té se.6 Kleist
ugyanezen el be szé lé sé bôl szü le tett ko ráb ban az is -
mert és so kat ját szott átirat, Sü tô And rás 1973-as
Egy ló csi szár vi rág va sár nap ja cí mû drá má ja is.

A Köz el len ség a drez dai sin tér te lep re hur colt
Kan ca és Csô dör egy más nak el lent mon dó
visszaem lé ke zé sé vel és kom men tár já val he lye zi új
kon tex tus ba az igaz ság ta lan ság el len fel bô szül ten
küz dô Kohl ha as Mi hály tör té ne tét. A klasszi cis ta
dra ma tur giá jú szö veg ben a re to ri zált sá got mel lô -
zô, köz nyel vi pár be szé de ket sti li zált, iro ni kus dal -
be té tek sza kít ják meg. A cím adás ki je lö li a drá ma
fó kusz pont ját, amely ben az igaz ság hoz va ló ra gasz -
ko dás bûn né vá lá sá nak tár sa dal mi szük ség sze rû -
sé ge áll, egy gro teszk ha tal mi rend szer ál tal meg -
ha tá ro zott tér-i dô ben. Ám itt Kohl ha as pri vát sor -
sa, sze mé lyes tra gé diá ja, fe le sé ge ha lá lá tól da tál ha -
tó bosszú szom ja hát tér be szo rít ja, sôt el is mos sa a
Kleist -el be szé lés ben je len tôs hang súlyt ka pó tár sa -
dal mi kö ze get és an nak prob lé máit. S míg a Sü tô-
 fé le átirat ban Na gelsch midt kieme lé sé vel a for ra -

da lom igaz sá ga üt kö zik össze a ki vá rás igaz sá gá val,
Tas ná di nál ál la tok és em be rek igaz sá ga is szem be -
ke rül egy más sal. Ráadá sul az ant ro po morfizált ál -
la tok kö zép pont ba he lye zé sé vel pár hu za mo san
báb sze rû vé vál nak az em be ri ka rak te rek, s így a be -
fo ga dók nak fel kí nált azo no su lá si nar ra tí va is in -
kább a lo vak hoz kö ze lít.7

Fô ként a Schil ling Ár pád dal kö zö sen jegy zett
pro duk ciók so rán vált Tas ná di drá ma írói mun kás -
sá gá nak jel lem zô jé vé a szer zô ség ha tá rai nak el bi -
zony ta la ní tá sa, hi szen a pró ba fo lya ma tok alatt is
ala ku ló szö ve gek dia ló gu sai nem egy szer szí né szi
imp ro vi zá ció kat rög zí te nek, vagy azo kon ala pul -
nak.8 Így a Tas ná di-d rá mák szo ro san fo nód nak
össze egy-egy konk rét pró ba fo lya mat tal és be mu -
ta tó val, ahol a szer zô és a ren de zô, va la mint a szí -
né szek egyen ran gú al ko tó társ ként mû köd nek köz -
re az elôadás és a szín há zi szö veg lét re ho zá sá ban.9

Ren de zés

S chil ling ren de zé se az anyag sze rû ség és sti li zá -
ció já té kai men tén konst ruá ló dik. En nek egyik
fon tos pél dá ja Stohl And rás Kohl ha a sá nak ost -

rom je le ne te, mely ben fa, víz, homok és tûz a ma -
ga anya gi sá gá ban je le nik meg, a né zôk szá má ra is
ér zé kel he tô kö zel ség ben: a je le net alatt há lót fe szí -
te nek a kö zön ség és a szín pad kö zé, te hát a né zôk
fizi kai ép sé gé nek vé dett sé ge is meg kér dô je le zô -
dik.10 Az is mé tel ten fá ba vá gott fej sze, a fel lob ba -

nó tü zek, Stohl egy re sá ro sabb tes te, a szét fröccse -
nô víz, a va dál la ti or dí tás olyan ér zé ki be nyo má -
sok, me lyek a ve lük pár hu za mo san el hang zó szö -
veg rész le tek miatt nem a na tu ra liz mus, ha nem tu -
da tos sti li zá ció ered mé nyei ként vál nak ol vas ha tó -
vá. A sti li zált és anyag sze rû jel hasz ná lat vissza té rô
ele me a gyü möl csök kel va ló já ték: a Csô dör ál tal
el do bott cit rom mint ló cit rom, a Vár nagy ka ró ba
hú zá sa kor sep rû nyél lel át dö fött gö rög dinnye vagy
a Kohl ha as le fe je zé se kor ma kett guil lo tine alá he -
lye zett al ma si ker te len szét vá gá sa, majd négy fe lé
tö ré se és szétosz tá sa.

A lo vak nar rá to ri sze re pén ke resz tül a já ték és
szín há zi szi tuá ció ka te gó riái ra is reflek tál a ren de -
zés. A lo va kat ala kí tó szí né szek már a né zôk te rem -
be lé pé se kor a szín pa don áll nak, meg vár ják, míg
min den ki he lyet fog lal: figye lik, és ké sôbb meg is
szó lít ják a kö zön sé get. Az ant ro po morf ál la tok je -
len ide je (a drez dai sin tér te lep) és a Kohl ha as- tör -
té net ide je szét vá lik: ez utób bi felidé zé sé ben ját szott
irá nyí tó, já ték mes te ri sze re pü ket te szi hang sú lyos -
sá pél dául, hogy az elôadás vé gén Stohl össze mocs -
kolt ar cát ôk tör lik le, és se gí tik vissza a lá dá ba.

Szí né szi já ték

A szí né szi test ener ge ti zá lá sa és ha tár hely ze tei nek
ke re sé se az elôadás meg ha tá ro zó ele me. A test
mint ké nyel met len ség nek és szen ve dés nek ki -

tett en ti tás fô ként a cím sze rep lô ese té ben vá lik szem -
be tû nô vé: a Kohl ha ast ala kí tó Stohl tes te fizi kai ha -
tár ként je le nik meg az ál lam ta nács-je le net ben, tes -
tét a töb bi sze rep lô át lé pi, meg ke rü li, fel bu kik ben -
ne, vagy épp há tá ra áll; ké sôbb pe dig lá bá nál fog va
akaszt ják fel, így lóg per ce kig fej jel le fe lé. A kü lön -
bö zô tes ti ener giák lát vá nyos fel sza ba dí tá sa ezen
felül még Sza bó Gyô zô tron kai Ven ce lé nek túl moz -
gá sos sá gá ban és csim pasz ko dá sá ban, va la mint Lu -
káts An dor Lu the ré nek vissza té rô szel len té sei ben
ra gad ha tó meg. A fizi kai fáj dal mat tû rô vagy épp
ere jét meg mu tat ni kény sze rü lô szí né szi test hang -
sú lyos meg je le né se miatt a Köz el len ség más, a tes ti

erôt vagy megalá zott sá got köz pont ba ál lí tó Schil -
ling-ren de zé sek kel (pl. a FE KE TE or szág gal és a Li -
liom mal) is összeol vas ha tó, sôt bi zo nyos szem pont -
ból a ma gát ké nyel met len szín ház ként defini á ló W-
Mun kás cir kusz elôz mé nyé nek is te kint he tô.

A szí né szi já ték so kat elem zett as pek tu sa a két
ló meg je le ní té se, vagyis, hogy Szir tes Ági Kan cá ja
és Fe ke te Er nô Csô dö re mi ként hoz za já ték ba az
ant ro po morf lo vak ál la ti és em be ri je gyeit.11 A lo -
vak moz gás ele mei nek imi tá lá sát olyan sti li zál tabb
moz gás for mák egé szí tik ki, mint a sztepp, de a két
ka rak ter alap ve tôen em be ri vi sel ke dést je le nít meg
(pl. ci ga ret táz nak, ke rin gôz nek), mi köz ben el té rô
sze mé lyi ség je gyek egyé ní tik ôket. Szir tes pél dául
ösz tö nö sebb, bio ló giai ké szí te té seit fel vál la ló Kan -
ca, aki Kohl ha ast „sze ren csét len ba lek nak” ne ve zi.
Fe ke te Csô dö re ép pen el len ke zô leg, nôi tár sa ösz -
tö nei iránt ci niz mus sal és meg ve tés sel for dul, míg
gaz dá já ról tel jes odaadás sal be szél.

Szín há zi lát vány és hang zás

AGro tows ki -al lú zi ó ként12 ha tó szín tér kö ze pét
passzázs-szín pad ural ja, en nek két ol da lán fog -
lal nak he lyet a né zôk, a szín pad dal egy ma gas -

ság ban. A kö zön ség ér ke zé se kor már bent lé vô két
szí nész (Szir tes és Fe ke te) csend ben figye li a né zô -
te ret, ké sôbb több ször meg szó lít ja a né zô ket, ezál -
tal biz to sít va át já rást a két tér rész kö zött. A ho ri -
zon tá li san ta golt fo lyo só-szín pad kö ze pén nagy bá -
dog tep si lát ha tó, egyik vé gén pe dig egy ar ra me -
rô le ges kisszín pad, lá dá val a te te jén (eb bôl bú jik
elô és ide tá vo zik Kohl ha as); míg má sik vé gét fa -
ka pu zár ja le. A szín tér ver ti ká lis ta go lá sát egy
mennye zet rôl leeresz ke dô desz ka lap szer ve zi: ez a
fe le ség, Lis beth te re, aki da rab be li ha lá la után a fel -
hú zott fa lap ról figye li to vább a tör tén te ket. Az
elôadás ban fel hang zó, kü lön fé le stí lu sú dal be té te -
ket Je les And rás ze nész tár sai, Kiss Er zsi és Mo no -
ri And rás ál tal kom po nált élô ze ne kí sé ri, amely az
egyes je le ne tek to vább gon do lá sá val ár nyal ja és új -
raír ja a sze rep lôk köz ti vi szony rend szert.

15 Az új teat ra li tás Kiss- fe lé ti po ló giá já ban a szé dü let ere jé vel fel for ga tott sze man ti kai há ló zat az ilinx já té ká ban tes te sül meg,
amely „megál lít ha tat la nul ját szik a po ten ciá lis ol va sók el vá rá sai val” (vö. Kiss Gab riel la, A koc ká zat szín há za. Elô a dá se lem -
zés a pa ra do xon kul tú rá já ban, In: Át vi lá gí tás. A ma gyar szín ház eu ró pai kon tex tus ban, Áron Kiadó, Bu da pest, 2004,
242–248.)

16 A da ra bot ed dig a kam ra be li elôadá son kí vül 2011-ben a Nagy vá ra di Ál la mi Szín ház Szig li ge ti Tár su la ta mu tatt ta be Tas -
ná di Csa ba ren de zé sé ben; 2000-ben pe dig a Sza bad kai Nép szín ház ké szí tett be lô le „vaj da sá gi un der gro und ope rett” átira -
tot, Szi ve ri Já nos ven dég szö ve gei vel és Laj kó Fé lix ze ne szer zô köz re mû kö dé sé vel.

17 Nem elôz mény nél kü li megol dás a ma gyar drá ma iro da lom ban az ant ro po morfizált ál la tok né zô pont já nak kö zép pont ba
he lye zé se: Schwaj da György Lú das Ma tyi-átira tá ban pél dául a lu dak szem szö gé bôl me sé li új ra az is mert tör té ne tet.

18 Lásd még: „(…) Tas ná di ép pen a szer zô ség ha gyo má nyos ke re teit bi zony ta la nít ja el. Kö zös al ko tá sú elôadást is mer a szín -
ház tör té net, a nyom ta tott vál to za to kat azon ban a cél sze mély re irá nyí tott co py righ tok miatt is ér de mes meg ne ve zett em -
be rek hez köt ni. Tas ná di ese té ben köz megegye zés sel a dia ló gu sok rög zí té sé nek, a je le ne tek össze kö té sé nek sze re pe vár a
szer zô re.” (Ják fal vi Mag dol na–Ké ke si Kun Ár pád, Te rí ték. Kor társ ma gyar drá ma és szín ház, Al föld, 2000. de cem ber,
88–89.)

19 Lásd az elôadás szó ró lap ján sze rep lô mon dat részt: „Tas ná di Ist ván nak Schil ling Ár pád Kam ra- be li ren de zé sé hez ké szült
új mû ve (…)” (For rás: http://port. hu/pls/w/the at re. di rec ting?i_di rect_id=105&i_ci ty_id=-1&i_co unty_id=14&i_cntry_
id=44, le töl tés: 2013. ja nuár 21.)

10 Vö. Szûcs Mó ni ka leírá sá val: „A szín egyik ol da lán Kohl ha as bal tá val a ke zé ben be szé det in téz Wit ten ber ga pol gá rai hoz,
majd vad erô vel ha tal mas fa rön kö ket kezd ap rí ta ni, forgácsok rep ked nek szer te szét, az tán a má sik ol dal ra lép, ahol fent -
rôl Her se, a szol gá ja egy fel füg gesz tett víz zel te li zacs kót szel ket té, és a víz a vö rös fény ben vér fo lyam ként öm lik Kohl -
ha as ra (for dí tott ke resz te lô: nem meg tisz tu lás, ha nem be mocs ko ló dás).” (Szûcs Mó ni ka, „Hogy vé gül va jas ke nye ret ehes -
sünk”, El len fény, 2000/1–2, 31.

11 Pél dául: „Nem lo va kat ját sza nak, ha nem a lo vak vi sel ke dé si for mái val fel ru há zott em be re ket” (Kol tai Ta más, Sin tér te le -
pen, Élet és Iro da lom, 1999.05.28., 17); „A két ló na gyon is em be ri kap cso la tá nak fá zi sait mind ket ten bel sô me leg ség -
gel, sze re tet tel, né ha szív szo rí tóan játsszák el, mi köz ben ha tá so san ak náz zák ki a ló moz gás ele mei nek szín re ho zá sá ból
fa ka dó ko mi kum le he tô sé geit.” (Ur bán Ba lázs, A lo va kat le vág ják, ugye?, Szín ház, 1999. szep tem ber, 22.); „A lo vak vi lá -
ga ter mé sze te sen nem ál la ti vi lág, ha nem egy egy sze rûbb, re du kál tabb, ám en nél fog va tisz tább em be ri vi lág, Kohl ha a sé -
nál egyér tel mûbb vi szo nyok kal, ele mibb kész te té sek kel és fé lel mek kel.” (Szûcs Mó ni ka, „Hogy vé gül va jas ke nye ret ehes -
sünk”, El len fény, 2000/1–2, 30)

12 Fô ként az Áll ha ta tos her ceg és az Apo calyp sis cum figu ris tér el ren de zé se.
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

Az Éne kes ma dár2 nyo mán ké szült elôadás Bo -
csár di Lász ló har ma dik Ta má si-ren de zé se az
ugyan csak Sep si szent györ gyön 1997-ben, il let -

ve 1998-ban szín re vitt Vi téz lé lek és Ôs vi gasz ta lás
után. Mû sor ra tû zé se nem pusz tán pen zum (bár le -
het ne az is: a 2008-as felújí tás kieme li az in téz mény
név adó ja elôt ti tisz tel gést3), ha nem egy al ko tói, ren -
de zôi prog ram ré sze,4 mely a Ta má si-da ra bok szín -
pa di meg fo gal ma zá sát ke re si a kü lön ben szi lár dan
szó-szín há zi, rea lis ta és ha gyo mány tisz te lô kon tex -
tus ban.5 A cso da be fo ga dói elôz mé nyei nek fô ként

Tom pa Mik lós ko ráb bi év ti ze dek be li ren de zé sei te -
kint he tôk.6 A sep si szent györ gyi szín ház 1997-ben,
Ta má si Áron szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja al -
kal má ból kiad ta a Szín ház és rí tus cí mû ta nul mány -
kö te tet, eb ben több szer zô is sür get te a Ta má si-da -
ra bok szín pa di új raér tel me zé sét, mely nek alap fel -
té te lét a „szé kely sza gú ság tól”, a székely co u leur lo -
ca le- tól va ló meg sza ba du lás ban, a szín pa di
szi tuá ciók, a ri tuá lis tar ta lom és a com me dia dell’
ar té ra tett szer zôi kí sér le tek ki bon tá sá ban lát ták,
hang sú lyoz va, hogy aki er re vál lal ko zik, „sza ba don
te he ti: meg ke rül he tet le nül nagy elôadás ké pe nem
fog ja nyo masz ta ni”.7

13 A Thá lia Tár sa ság tól 2011-ig. A füg get len szín ház és tánc száz éve, In: Al ter na tí vok – Az el sô száz év, (szerk. Ru pá nyi Iza -
bel), BESZT Egye sü let, 2011., 30.

14 Ha bár szá mos ren de zô (pél dául Zsó tér Sán dor vagy Hu di Lász ló) ha zai kri ti kai re cep ció tör té ne te mu tat ja, hogy szé les -
kö rû és át fo gó el- és be fo ga dás ról még sem be szél he tünk.

15 A Thá lia Tár sa ság tól 2011-ig. A füg get len szín ház és tánc száz éve, In: Al ter na tí vok – Az el sô száz év,, (szerk. Ru pá nyi Iza -
bel), BESZT Egye sü let, 2011., 30.

16 Lásd pél dául: Gás pár Má té–Schil ling Ár pád, A szín há zi struk tú ra mo der ni zá ció ja, Kri ti ka, 2004. no vem ber, 2–6.
17 A Köz el len ség az 1998/1999-es évad ban há rom ka te gó riá ban nyer te el a Szí ni kri ti ku sok Dí ját: leg jobb új ma gyar drá ma

(Tas ná di Ist ván), leg jobb nôi mel lék sze rep lô (Szir tes Ági), va la mint legígé re te sebb pá lya kez dô ka te gó riá ban (Schil ling
Ár pád). A XIX. Or szá gos Szín há zi Ta lál ko zón a Köz el len sé get a leg jobb nôi mel lék sze rep lô (Szir tes Ági) ka te gó riá ban dí -
jaz ták. 2001 jú niu sá ban meg hív ják, és há rom szor játsszák az elôadást a pá ri zsi Théâtre du Rond- Po int- ban.

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
2 A cso da – Já ték Ta má si val két rész ben az Éne kes ma dár cí mû szín já ték alap ján; Be mu ta tó dá tu ma: 2002.04.16. / 2008.

09. 13. (felújí tás), A be mu ta tó hely szí ne: Ta má si Áron Szín ház nagy szín pa da, stú dió ja (felújí tás), Ren de zô: Bo csár di Lász -
ló; Ze nei anyag: Kön czei Ár pád, Dresch Qu ar tett; Ze nei vá lo ga tás: Bo csár di Lász ló; Ze né szek: Ré man Zol tán (szop rán és
alt sza xo fon), Mol do ván H. Ist ván (he ge dû), Du la Im re (csel ló), Ko szo rús Kál mán (cim ba lom, xi lo fon, do bok); Dra ma -
turg: Se bes tyén Ri ta, Cze gô Cson gor; Ko reog rá fus: Kön czei Ár pád mv.; Dísz let-, jel mez ter ve zô: Bar tha Jó zsef m.v., Tár -
su lat: Ta má si Áron Szín ház tár su la ta; Szí né szek: Ne mes Le ven te (Ta má si Áron), D. Al bu An na má ria (Gon dos Esz ter), Pé -
ter Hil da / Gaj zá gó Zsu zsa (Gon dos Re gi na), Be nô Kin ga / Ki csid Gi zel la (Gon dos Mag dol na), Pálf fy Ti bor (Bakk Lu kács),
Vá ta Ló ránd (Pré da Má té), Nagy Alf réd (Kö mény Mó ka), B. Pi ros ka Klá ra / Mol nár Gi zel la (Kö mény né), B. An gi Gab riel -
la / Pál- Fe ren czi Gyön gyi (Is me ret len nô), De bre czi Kál mán, Di ó sze gi At ti la, Fa za kas Mi si / Kol csár Jó zsef, Már ton Ló ránt,
Mát ray Lász ló, Nagy Jó zsef (Ál ar co sok)

3 „A Ta má si Áron ne vét vi se lô in téz mény fennál lá sá nak 60. év for du ló ja al kal má ból új sze rep osz tás ban és né hány lé nye ges
kon cep cio ná lis mó do sí tás sal felújí tás ra ke rül az elôadás.” http://ta ma si the at re. ro/hu/21.html?elo a das_id=3229 Le töl tés
ide je: 2013. áp ri lis 19.

4 „Ré gi s rej tett vá gyam egy da ra bot ren dez ni ma gá ról Ta má si Áron ról, ta lán az Ábel Ame ri ká ban- ból kiin dul va. Eh hez is
elô ta nul mány A cso da.” Bog dán Lász ló: Szem be né zés ön ma gunk kal. In ter jú Bo csár di Lász ló val, Háromszék, 2008. szep -
tem ber 12. http://www.3szek. ro/lo ad/cikk/12640/szem be ne zes_on ma gunk kal Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 20.

5 „Ezt fe je zi ki az Éne kes ma dár hoz im már hoz zá tar to zó né hány ha tás tör té ne ti tény is, hogy pl. az egyik sep si szent györ gyi
elôadás né zô je, mint az imád sá got, elô re sut tog ta a szö ve get, vagy hogy Ze te la kán az egyik tü rel met len né zô elôadás köz -
ben »fel sú gott« a ma ros vá sár he lyi szí né szek nek a szín pad ra.” Sa la mon And rás: Elô szó, in: Ta má si Áron: Tün dök lô Je ro -
mos. Szín pa di já té kok I., Bu ka rest, Kri te ri on Könyv kiadó, 1985. 15.

6 Tom pa Ta má si-so ro za tá nak utol só elôadá sa az 1990-ben be mu ta tott Bol dog nyár fa le vél volt. A cso da be mu ta tó já ra el sô -
ként rea gá ló he lyi na pi lap, a Háromszék szer zô je, Bog dán Lász ló megem lé ke zik Tom pa Mik lós 1968-as Éne kes ma dár-ren -
de zé sé rôl. Lásd Bog dán Lász ló: Ta má si Áron ren det len fel tá ma dá sa, Háromszék, 2002. áp ri lis 20. 4.

7 Vis ky And rás: Mí tosz vagy zsá ner, in: V. A. (szerk): Szín ház és rí tus, Sep si szent györgy, Ta má si Áron Ál la mi Ma gyar Szín -
ház, Jó kai né La bor fal vy Ró za Szín ház pár to ló Ala pít vány kiadá sa, 1997. 15.

BOROS KINGA

A megis mé telt cso da
Bo csár di Lász ló: A cso da, 20021

Az elôadás ha tás tör té ne te

Aha tás tör té net vizs gá la ta kor nem hagy ha tó
figyel men kí vül a ma gyaror szá gi füg get len tár -
su la tok ki lenc ve nes évek ele jé tôl da tál ha tó

szám be li nö ve ke dé se, majd az év ti zed vé gé re kiala -
ku ló tá mo ga tói hát tér, amely sa já tos szín há zi szcé -
ná nak nyi tott utat. Fuchs Lí via meg lá tá sa sze rint
azon ban ez a rend szer nem volt ele gen dô a füg get -
le nek biz ton sá gos mû kö dé sé hez: „az 1990-es évek -
re kiala kult az a hár mas, struk tu rá lis hát tér, amely
So ros, a fô vá ros és a mi nisz té rium tá mo ga tá sá ra
épült, s biz to sí tot ta az együt te si lé tet, de so sem vált
ál ta la egy szín ház sem szok vá nyos re per toár szín -
ház zá. Nem kel lett te hát egy úgy ne ve zett profi szín -
ház hoz csat la koz ni, mert volt pró ba- és fel lé pé si
hely, va la mi kis eg zisz ten cia, de sze rin tem ez még
min dig drá maian ke vés volt.”13 Azon ban mindez a
füg get len csa pa tok vagy e te rü let rôl ér ke zô ren de -
zôk kô szín há zak ban va ló meg je le né sei vel kiegé -
szül ve le he tô vé tet te az al ter na tív nak mon dott szín -
há zi for ma nyel vek el fo ga dot tab bá vá lá sát.14

A füg get len szín ház (Ke re kasz tal Szín há zi Tár -
su lás, Ori gó Diák szín pad, Ar vi su ra) fe lôl ér ke zô és
az tán oda vissza té rô Schil ling, aki a ki lenc ve nes

évek vé gén ka to nás és kré ta kö rös pro duk ció kat
jegy zett pár hu za mo san, a szín há zi struk tú rák kö -
zöt ti át jár ha tó ság prob lé má ját is te ma ti zál ta: Im re
Zol tán meg lá tá sa sze rint a „ha zai kö zeg ben az iga -
zi át tö rést a Kré ta kör höz köt het jük, hi szen az Ar -
vi su ra vagy a töb biek meg ma rad tak füg get len szín -
ház nak, a hi va ta los kö zeg ben so ha sem is mer ték el
ôket. (…) Schil ling Ár pád nak si ke rül azt elér nie,
hogy egy részt is me rik, elis me rik Nyu gat- Eu ró pá -
ban, más részt itt hon is nép sze rû. Schil ling el vé gez -
te a fô is ko lát, te hát be ment az »in téz mény be«, ren -
de zett a Ka to ná ban is, és on nan lé pett ki mint füg -
get len.”15 A ha zai szín há zi struk tú ra prob le ma ti kus
volta ráadá sul a ké sôb biek ben is fon tos sze re pet
ka pott a ren de zô élet mû vé ben.16

A szak mai si ke re ket elérô Köz el len ség17 volt
Schil ling el sô mun ká ja a drá ma író Tas ná di val, me -
lyet az tán több kö zös kré ta kö rös pro duk ció kö ve -
tett, pél dául a Nexxt (2000), a Ha zám ha zám (2002),
a FE KE TE or szág (2004) vagy a Pha id ra (2005).
A ren de zô-drá ma író pá ros kon zek vens együtt mû -
kö dé se ek ko ri ban egye dül ál ló nak ha tott a ma gyar
szín há zi gya kor lat ban, bár pél dául a Mo há csi-test -
vé rek és ké sôbb a Bo dó- Vin nai pá ros is ha son ló
me tó dus sal dol go zott, dol go zik együtt.
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