
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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Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

B o csár di és dra ma turg jai az élô szín ház te ré be
he lye zik át az iro dal mi ká non ál tal szen te sí tett
drá ma szö ve get. Az író el hagy ja min den ha tó po -

zí ció ját (a szín lap nem is tün tet fel szer zôt), és be -
lép a já ték ba. A pa ra dig ma vál tás ra az elôadás több -
ször figyel mez tet: ezt jel zi a meg vál toz ta tott cím és
az al cím – A cso da. Já ték Ta má si val két rész ben az
Éne kes ma dár cí mû szín já ték alap ján,8 az elôadás -
kez dô kö szön tés9 és Ta má si, a sze rep lô nyi tó szö -
ve ge.10 Ezen túl me nôen az adap tá ció megôr zi a cse -
lek ményt, a nyel ve zet „arc hai kus ott ho nos sá gát”,11

a bu me ráng sze rû dia ló gus tech ni kát. A hú zá sok sû -
rí te nek, de nem mó do sít ják a sze rep lôk ka rak te rét
(egyet len ki vé tel lel: ki ma rad Kö mény né vé nek nek
ve tett csele, így az elôadás ban ô sem se gí ti a fiata -
lo kat). Az al ko tók két új sze rep lôt ve zet nek be, Ta -
má sit és az Is me ret len nôt, az ô rep li káik más sze -
rep lôk tôl át vett, va la mint ven dég szö ve gek bôl áll -
nak össze. Ta má si a Do bos és a Pap, az Is me ret len
nô a Bo szor kány mon da tai nak egy ré szét kap ja
meg.12 Az átirat ap ró vál toz ta tá sok kal ope rál, ame -
lyek új meg vi lá gí tás ba ál lít ják az is mert szö ve get,
le hánt ják a kul tu rá lis rá ra ko dá so kat.13 „Azért va -
gyok a vi lá gon, hogy va la hol, bár hol, MIN DEN -
HOL ott hon le gyek ben ne” – pa raf ra ze ál ja az ide -
gen ak cen tus sal be szé lô Is me ret len nô (több nyel -
ven) az Ábel szlo gen né kop ta tott mon da tát.

A ren de zés

T a má si mint sze rep lô be ve ze té se a da rab bé li há -
rom cso da szín pa di ki vi te le zé sé re nem csak
szín pad tech ni ka i lag in ven ció zus megol dást ad,

ha nem erô tel jes ren de zôi ér tel me zést is a cso dá ra
mint a va ló ság rend jét ki kez dô je len ség re. A sze -
rel mi pró bá ban Ta má si lel kes ani má tor ként se gít
Mag dó nak el moz dí ta ni a ház fa lat, és kez det ben ô
húz za ma gas ba az elôadás ban a dió fát he lyet te sí tô
lám pát Mó ká val a rá tá ma dó vének elôl. A ma chi -
né ria azon ban csô döt mond, a kö tél el sza kad.14 Be -
kö vet ke zik az „iga zi” cso da, amely elôtt Ta má si is
meg lep ve áll: Mag dó imá já nak ha tá sá ra a lám pa to -
vábbemel ke dik. Az író vi szont már el vesz tet te ha -
tal mát a tör té net irá nyí tá sa fe lett, a kút-je le net ben
Mó ka hiá ba szó lít ja két ség be eset ten („Áron bá!
Áron bá!”), ô ke se rûen és te he tet le nül áll a szín pad
szé lén. Ami kor a rá juk ron tó „var jak” elôl a fiata -
lo kat el nye li az ágy, már szem lé lô ként sincs je len.
(A felújí tott vál to zat ban fent rôl kö ve ti az ese mé -
nye ket.) Mó ka és Mag dó el tû né se Bo csár di ér tel -
me zé sé ben nem egyér tel mû meg me ne kü lés (gyô -
ze lem, ahogy a ko ráb bi szín re vi te lek rôl ír ták15), ha -
nem pusz tu lás, ki me ne kü lés a vi lág ból, me ta mor -
fó zis.16 Ezt kö ve tôen Ta má si és a sze rel me sek
na gyon is evi lá gi hap py end ben tér nek vissza, di -
va tos, nagy vi lá gi ru háik ban jo viá li san pezs gôz nek
ko ráb bi el ve szej tôik kel, a já ték tér fe hér be bo rul.

Ren de zôi frics ka ez, gú nyos, ob li gát cu kor máz.
A 2008-as felújí tott vál to zat le mond az iro ni ku san
giccses finá lé ról, lé nye ge sen ko mo rabb ra han gol -
va a be fe je zést:17 a fiata lok el tû né se után Ta má si
meg tör ten, hi tet le nül mond ja el a Do bos zá ró so -
rait a hû sze re lem ere jé rôl.

Szí né szi já ték

Ahang sú lyo san teát rá lis kez dés nyil ván va ló vá te -
szi, hogy a szí né szi já ték sem a ko ráb bi Ta má -
si-e lôadá sok ban meg szo kott (kis)rea lis ta re -

gisz ter ben fog meg szó lal ni.18 Lu kács és Má té a szé -
kely ru hás, ál ar cos „em be ri var jak” se re gé ben lép
szín re, együtt jár ják az ag resszív, hir te len, szag ga -
tott moz du la tok ká sti li zált nép tán cot. A cse lek -
mény hez asszisz tá ló Ál ar co sok far san got idé zô
meg je le né se (ki fe je zés te len sé gé ben ijesz tô maszk -
juk ál lan dó, öl tö zé kük mi kor férfi, mi kor nôi ru -
ha) kez det tôl nyug ta la ní tó, szür reá lis lá to más ba
ágyaz za a vének és fiata lok elein te ár tal mat lan
konflik tu sát.19 A vén lá nyok ar cát diszk rét smink

raj zol ja csúf fá – mond hat ni, mind a négy vén masz -
kot vi sel. Moz gá suk, bár nem fo lya ma to san ko reog -
ra fált, idôn ként erô sen gro teszk: pl. Esz ter ké zen
áll va, láb bal tol ná a fa lat, Lu kács ak ro ba ta mu tat vá -
nyok kal pró bál ja el káp ráz tat ni Mag dót. A vének
el raj zolt sá gá val szem ben Mag dó és Mó ka ese té ben
ép pen a ter mé sze tes ség, sal lang ta lan ság a meg ha -
tá ro zó.20 Köz vet len sé gé ben hoz zá juk ha son ló Ta -
má si figu rá ja, még ha Ne mes Le ven te sa já tos já ték -
stí lu sa, a hat va nas évek szí nész is ko lá já ra jel lem zô
szim met ri kus gesz tu sok, ün ne pé lyes ki tar tá sok
meg is kü lön böz te tik tô lük. Kö mény né ala kí tóit,
B. Pi ros ka Klá rát és Mol nár Gi zel lát a ra di ká lis dra -
ma tur giai, kon cep cio ná lis mó do sí tás ne héz feladat
elé ál lít ja az zal, hogy nem so rol ja sem a fiata lok
párt já ra, de ar ra sem ad ma gya rá za tot, hogy miért
nem se gít ne kik.21 Kis sé af fek tá ló, pi pis ke dô mo -
do rá val el kü lö nül mind annyiuk tól az Ide gen nô,
aki úgy kom men tál ja az ese mé nye ket („szep tör te -
net, nad jon szep tor te net… lo ve- sto ry from Sze -
kely föld… csak egy ki csit szo mo ru”22), mint ha Ta -
má si vál la fö lött pil lan ta na be le a ké szü lô ké zi raba.

18 „… e meg fo gal ma zás ban Ta má si egyaránt le het ját szó társ és a já ték esz kö ze.” Bo dó A. Ot tó: Gyil ko sok sze rel me, Szín -
ház, 2003. már cius, 6.

19 „Kö szön jük hogy el jött ma / Já té kunk czi me: A cso da / Ál moggya Ta má si Áron / Sej haj ró zsa szál, til lá rom!” A cso da. Já -
ték Ta má si val két rész ben az Éne kes ma dár cí mû szín já ték alap ján. DVD-fel vé tel, 2003. Ren de zô: Bo csár di Lász ló, Ta má si
Áron Szín ház, Sep si szent györgy, A fel vé telt ké szí tet te: Köl cse y Te le ví zió.

10 „Hát nem is mer nek meg? (…) én csak az Önök sze gény fia, Ta má si Áron va gyok” A cso da. Já ték Ta má si val két rész ben az
Éne kes ma dár cí mû szín já ték alap ján. Szö veg könyv. Ta má si Áron Szín ház iro dal mi tit kár sá ga, 2002. 1.

11 Láng Zsolt: Nyelv és szín ház, 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. 118.

12 „A Po kol fe ke te kecs ké jét egy tal pig sö tét be öl tö zött, ame ri ka ni zált vamp kel ti élet re, aki nyil ván Ta má si kül ho ni él mé -
nyei nek egyik ta pasz ta la ta, a Rossz meg tes te sí tô je (…). Pa ra dox, hogy az író lát ha tóan mégis ez zel a »nô sté nyör dög gel«
tart fenn kö ze leb bi kap cso la tot, s bár te vô le ge sen a ma ku lát lan if jú pár nak druk kol, ám az af fek ta kéj hölggyel hál.” Bör -
csök Dó ra: Tün dé ri rea liz mus, Cri ti cai La pok, 2002/11. 23.

13 „Elô tûnt vi szont az iga zi da rab. A koz mi kus vi lág drá ma.” Kol tai Ta más: A glo ba lis ta Ta má si, Élet és Iro da lom, 2002. szep -
tem ber 27. 27.

14 „A kö tél el sza ka dá sa jel ké pes. Et tôl kezd ve ugyanis az író ke zé bôl ki csú szik az irá nyí tás, nem gya ko rol töb bé min den ha -
tó felügye le tet vé den cei fe lett, a ke gyet len va ló ság mintegy le gyû ri a köl tôi kép ze le tet.” Králl Csa ba: Vén sé gek dü he,
http://www.el len feny. hu/fesz ti va lok/poszt/ven se gek- du he- bo csar di- sep si szent gyorgy Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.

15 Idé zi: Láng Zsolt: Nyelv és szín ház, i.m. 114.
16 „Bo csár di ol va sa tá ban a cso da nem a fizi kai va ló ság ban tör té nik meg, és nem a ter mé szet tör vé nyei nek el lent mon dó je -

len sé gek ben nyil vá nul meg. Az elôadás vé ge sem egyér tel mûen a fan tasz ti kum gyô zel me: a fe hér le pel lel le bo rí tott sze -
rel mes párt el nye li az ágy, ám ez a kép nem fel tét le nül a meg me ne kü lés rôl szól – je lent he ti ket te jük ha lá lát is; de min -
den kép pen a be tel je sü lés sel együtt já ró ma gu kra ma ra dott sá got jel zi. A cso da így a sze rep lôk ben sô jé be köl tö zik: a sze -
re lem, az egy más ra ta lá lás cso dá ja ez.” Bo dó A. Ot tó: Gyil ko sok sze rel me. Szín ház, 2003. már cius, 7.

17 „Ta má si azon ban a legiga zab ban Bo csár di Lász ló sep si szent györ gyi ren de zé sé ben, A cso dá ban szó lalt meg – ke se rû székely
hu mor ral. Ke se rûb ben, mint a 2002-ben be mu ta tott vál to zat ban. A szak mai be szél ge tés je len tôs ré szé ben a részt ve vôk
a ré gi és az új Cso da kö zöt ti kü lönb sé gek fel tér ké pe zé sét, megér té sét kí sé rel ték meg. Az el sô vál to zat iro ni ku sab ban be -
szélt. A hang vé tel meg vál to zá sá nak oka, hogy Bo csár di sze rint az iró nia ma már meg ha la dott, ócs ka. Most ke se rû nek,
in du la tos nak, ko nok nak ér zi Ta má sit, ezért így is szó lal tat ta meg ôt a szín pa don.” Már ton Imo la: Csa ló ka Ta má si,
http://www.el len feny. hu/fesz ti va lok/szin ha zi- fesz ti va lok/csa lo ka- ta ma si Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.

18 „Bo csár di „mû he lyé ben” össze té veszt he tet le nül ere de ti já ték mód for má ló dott. A szí né szek el hagy ják a rész le te zô va ló sze -
rû ség kli séit.” Pe ré nyi Ba lázs: Cso da, http://www.el len feny. hu/ar chi vum/2002/7/cso da Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.

19 „Az elôadás egé szét át szö vik a szür rea lis ta-lá to má sos ele mek. Az idôt len ség, a jó és a rossz harca, a nép me sék ar che ti pi -
kus alak jai (…) ön ma guk ban felidé zik a fan tasz ti ku mot, mely Bo csár di ren de zé sé ben az ál ar cos tán co sok gro teszk alak -
jai val is kiegé szül. Szô rös a mell ka suk, lá buk ki lóg a nôi nép vi se let alól. Az elôadás ele jén ôk kép vi se lik a do bos ál tal
meg hir de tett had já rat tár gyát, a var ja kat. »El ra bol ják« Lu ká csot, ker ge tik és – szó sze rint – a te nye rü kön hor doz zák Mag -
dót. Fe ke te jel me zük ben a si ra tó asszo nyo kat he lyet te sí tik, és a ra va tal ra ké szí tik elô a még iz gô-moz gó Mó kát. A töb bi
sze rep lô szá má ra ter mé sze tes, ál lan dó je len lé tük kel meg sok szo roz zák és a me tafizi kum ré te gé be he lye zik a vén le á nyok
és vén le gé nyek rossz in du la tát.” Rá dai And rea: Me se ez, http://re vi zo ron li ne. com/ar tic le.php?id=1026 Le töl tés ide je: 2013.
áp ri lis 19.

20 „Az éne kes ma dár be mu ta tói nak (…) kulcs kér dé se, hogy si ke rül-e egy sze rû esz kö zök kel élet sze rû vé ten ni a da rab erô -
sen idea li zált fô hô seit, akik ben meg tes te sül nek a né pi kul tú ra esz mé nyí tett ér té kei. (…) A sep si szent györ gyiek nek ez a
feladat si ke rült. Nem is em lék szem rá, mi kor lát tam ennyi re sze ret ni va ló em be re ket fiatal sze rel mes sze rep kör ben.” Pe -
ré nyi Ba lázs: Cso da, http://www.el len feny. hu/ar chi vum/2002/7/cso da Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.

21 „Az elôadás rit mu sa érez he tôen esik Kö mény né, Mó ka any ja szín re lé pé se kor. A fiát más nô nek áten ged ni nem aka ró,
Mag dót el fo gad ni nem tu dó (…) anya sze re pé ben B. Pi ros ka Klá ra a töb biek in ten zív, ener gi kus já ték mód já val szem ben
ha gyo má nyo sabb, ki tar tá sok kal te li stí lust kö vet, mely a Ta má si sze re pé ben meg je le nô Ne mes Le ven téé vel ro ko nít ha tó.
Ha az utób bi szí nész stí lu sá nak más sá ga (mely ben a ren de zôi szán dék már a sze rep osz tás kor meg mu tat ko zott, hisz ez a
szí nész min den ko ri já ték mód ja) a figu ra kí vü lál lá sá val ma gya ráz ha tó, az elôb bi ala kí tás rit mus tö ré se eset le ges nek, így
za va ró nak tû nik (ezt a prob lé mát nem old ja meg a ren de zô sem).” Bo dó A. Ot tó: Gyil ko sok sze rel me, Szín ház, 2003.
már cius. 8.; „Ta lán az anya-je le net nél volt egy ki csit túl zott ne kem las sú ság, ami kor na gyon le szû kül két sze rep lô re, és
ott nincs az a tör té nés, ami ezt a gaz dag sá got vin né.” Ja nisch At ti la a POSZT -on 2009. jú nius 11-én tar tott szak mai be -
szél ge té sen Mol nár Gi zel la ala kí tá sá ról. http://ar chiv. poszt. hu/ma in.php?lang=HUN&disp=offp ro gram&ID=1011&ev=
2009 Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.

22 A cso da. Já ték Ta má si val két rész ben az Éne kes ma dár cí mû szín já ték alap ján. Szö veg könyv. Ta má si Áron Szín ház iro dal mi
tit kár sá ga, 2002. 16.
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Szín há zi lát vány és hang zás

A szín ház szín pa dán kiala kí tott stú dió tér ben há -
zi ál dá sos hím zett fal vé dô re em lé kez te tô füg -
göny fo gad ja a né zôt, meg ke rül he tet len né té -

ve a székely folk lór ele mek hez va ló ár nyalt, reflexív
vi szo nyu lást. A Bar tha Jó zsef ter vez te lát vány nem
hó dol be a ha gyo mány ôr zô, mú zeum ba va ló szé -
kely ség-rep re zen tá ció nak, ha nem rész le te ket emel -
ve ki be lô le sza ba don ke ze li azt.23 A rea lisz ti kus
szo ba bel sô bôl né hány szék és egy ved lett, fél kör -
ív nyi fal ma rad, amely az el sô fel vo nás be li vi szo -
nyok szín pa di ko re o gráfiáját szol gál ja. A tor ná cot
és dió fát a lám pa he lyet te sí ti, igen ér zék le tes sé té -
ve a rá fel ka pasz ko dó két fiatal sze rel mes sem mi -
be ve tett sé gét, ma gá ra ha gya tott sá gát a sze rel mi val -
lo más je le ne té ben. A kör be for du ló fal túl só ol da -
lá nak vi rá gos idill jét (a kép Bo csár di Vi téz lé lek-ren -
de zé sét idé zi) ha mar és bru tá li san szag gat ják szét
az Ál ar co sok a ko pár vá zat hagy va hát ra. A váz rej -
ti a ku tat, az em ber nagy sá gú, át lát szó, be vi lá gí tott
tar tályt: Mó ka úgy le beg moz du lat la nul per ce kig a
víz ben mint egy for ma lin ba tett pre pa rá tum.24 Az
ágy, a da rab utol só „prob le ma ti kus” tér ele me szin -
tén elemel ke dik konk rét funk ció já tól, fek hely bôl
ná szággyá és ra va tal lá, sír rá mi nô sül át, a sze rel me -
sek Gön cöl- sze ke ré vé. Ha son lóan bá nik a nép ze -
né vel a ze nei összeál lí tás, mely nem a folk lo risz ti -
kus hû ség re tö rek szik, ha nem a szín pa di szi tuá ció
és at mosz fé ra te rem té sé re: Kön czei Ár pád nép ze -
né je „stac ca tós ra tör delt”,25 pat to gó, du haj, iro ni -
kus, a Bá nat, bá nat cí mû (me zô sé gi) dal a Dresch
Qu ar tet elôadá sá ban ken dô zet le nül fáj dal mas.

Az elôadás ha tás tör té ne te

A szak ma figyel mé nek meg szer zé sé ben A cso dá -
nak sze ren csé je volt az zal, hogy nem sok kal a
be mu ta tó után, 2002 jú niu sá ban a Zsám bé ki

Szom ba tok nyi tó elôadá sa le he tett, il let ve
ugyanazon év ôszén meg hív ták Bu da pest re a Ma -
gyar Stú dió szín há zi Mû he lyek XIV. Fesz ti vál já ra.
Az elôadás el nyer te a ren dez vény nagy dí ját, és szá -
mos olyan kri ti kus és szak lap fog lal ko zott ve le,
amely nem tet te vol na, ha az elôadást nem vi szik
el Bu da pest re.26 A fo gad ta tás egy han gú lag po zi tív
volt. „Re ve lá ció”, ír ja ró la az El len fény ben Pe ré nyi
Ba lázs, „messze a leg jobb [Ta má si-e lôadás], amit
va la ha lát tam”, fo gal maz Kol tai Ta más az Élet és Iro -
da lom ban. A „dia dal mas ma gyar kul tú ra”27 meg -
nyil vá nu lá sa ként ér tel me zi a pro duk ciót a Ma gyar
Nem zet szer zô je, Joó Ist ván, és a „tö ké le tes szín há -
zi él mény nek”28 szó ló vas taps ról szá mol be a Zsöllye
ha sáb jain Pol gár Te réz. A kri ti ku sok a szö veg ke ze -
lés friss szem lé le tét és a tár su lat ki for rott stí lu sát
je lö lik meg mint az elôadás leg fon to sabb eré nyeit.29

2003-ban a gyer gyó szent mik ló si Nem ze ti sé gi Szín -
há zak II. Kol lok viu mán a fesz ti vál nagy dí ját nyer -
te el az elôadás. A Ha tá ron Tú li Ma gyar Szín há zak
XV. Fesz ti vál ján Pálf fy Ti bort és Vá ta Ló rán dot dí -
jaz ta a zsû ri, mely dí jak nak ér de kes sé ge, hogy a
2008-as felújí tás rá dup lá zott: Pálf fy és Vá ta a 2009-
es kis vár dai fesz ti vá lon is ala kí tás dí jat ka pott (Ne -
mes Le ven te és Nagy Alf réd mel lett), és ezút tal az
elôadás meg kap ta az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té rium Fô dí ját. A felújí tott pro duk ciót be vá lo gat -
ták a POSZT ver seny prog ram já ba, ahol a szak mai

23 „El tûnt a kö te le zô pa raszt szo ba (…), el tûnt a kö te le zô mü tyür ke szín ház, ál folk lo ri zá lás, her cig székely sor min ta, »a ha -
va sok tisz ta le ve gô je«, az egész ha zug er dély ke dés.” Kol tai Ta más: A glo ba lis ta Ta má si, Élet és Iro da lom, 2002. szep tem -
ber 27. 27.

24 „Va ló szí nût le nül hosszan ver gô dik, ennyi idô alatt még egy gyöngy ha lász is meg ful ladt vol na a zöld víz ben. Hiá ba tud -
juk, hogy a szí nész va ló szí nû leg az üveg ket rec léc cel ki ta kart fel sô pe re mén kap le ve gôt, a je le net szín pa di igaz sá ga ijesz -
tô.” Pe ré nyi Ba lázs: Cso da, http://www.el len feny. hu/ar chi vum/2002/7/cso da Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.

25 Pe ré nyi Ba lázs: Cso da, http://www.el len feny. hu/ar chi vum/2002/7/cso da Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.
26 A leg fon to sabb szak mai lap ként szá mon tar tott Szín ház jó ko ra spét tel, 2003 már ciu sá ban rea gál az elôadás ra, és he lyi

szer zô re, Bo dó A. Ot tó ra bíz za a kri ti kát.
27 Joó Ist ván: A sze re lem és a var jú ál cák, Ma gyar Nem zet, 2002. jú nius 26. 14.
28 Pol gár Te réz: Lo ve sto ry from Szé kely föld, Zsöllye, 2002. ok tó ber. 42.
29 „Ki vá ló és egy sé ges a szent györ gyi tár su lat, ahol a legap róbb sze re pek re is re mek szí né szek adód nak, s ahol e re mek szí -

né szek a legap róbb sze re pe ket is pél dás szak mai alá zat tal és odaadás sal játsszák. (Ennyi re ho mo gén és ma ga san kép zett
– bár más is ko lát kö ve tô – együt test ta lán még egyet le het ta lál ni a ma gyar nyelv te rü le ten: a Ka to náét.)” Mar kó Ró bert:
Így s úgy s megint, Szín ház, 2009. szep tem ber, http://szin haz. net/in dex.php?op ti on=com_con tent&view=ar tic le&id=35349:
igy-s -ugy-s- me gint&ca tid=34:2009-szep tem ber&Ite mid=7 Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.

30 Lásd a szak mai be szél ge tés szö ve gét: http://ar chiv. poszt. hu/ma in.php?lang=HUN&disp=offp ro gram&ID=1011&ev=2009
Le töl tés ide je: Le töl tés ide je: 2013. áp ri lis 19.

31 „… cred în ob li gatia cri ti cu lui de a des co pe ri cre a to ri, de a-i pro mo va, de a in ve sti încre de re în ei, de a le urmári cu cât
mai multá con sec ventá de ve ni re a. E ce ea ce încerc eu sá fac de o bu catá de vre me înco a ce cu Bo csár di Lász ló.” [„… hi -
szem, hogy a kri ti kus nak felada ta az al ko tók fel fe de zé se, nép sze rû sí té se, mû vé szi fej lô dé sük bi za lom mal és ki tar tó figye -
lem mel va ló kö ve té se. Ezt pró bá lom ten ni én egy ide je Bo csár di Lász ló val.”] Mir cea Mo ra riu: La pu te rea a do ua [Cso da
a kö bön], Fa mi lia, 2002/6. 104.

64

be szél ge té sen sok po zi tív vissza jel zést ka pott,30 díjat
azon ban nem nyert. 2002 ôszén az elôadást a Nem -
ze ti sé gi Szín há zak Fesz ti vál ján ját szot ták Bu ka rest -
ben. A ro mán szí ni kri ti ka ak ko ri ban ke vés sé is mer -

te még Bo csár di mun kás sá gát, amit jól mu tat Mircea
Mo ra riu írá sa, mely ben kül de tés ként fo gal maz za
meg szán dé kát, hogy „fel fe dez ze” a ro mán szín há -
zi kul tú ra szá má ra ezt az elôadást és ren de zôt.31
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