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

Ami zant róp a Ka to na Jó zsef Szín ház nagy nem -
zet kö zi si ke rei nek idô sza ká ban szü le tett, a tár -
su la tot 1982–89 kö zött igaz ga tó Szé kely Gá bor

utol só ot ta ni ren de zé se ként.2 Tö ké le te sen pél dáz za
a Szé kely-é rá ban szín re ke rült ka to nás elôadá sok
szak mai ma xi ma liz mu sát és lá tens po li ti kus sá gát,
egy tár sa dal mi prob lé má kat meg nem ke rü lô, sôt a
nyolc va nas évek el sô nyil vá nos sá gá ban a le he tô
legár nyal tab ban te ma ti zá ló szín ház kö zös gon dol -
ko dás ra kész te tô el szánt sá gát. A rend szer vál tás elôtt
nem sok kal, egy ko ránt sem for ra dal mi év ti zed vé -
gén a „ket tôs be széd” tár gyá vá tet te a tár sa dal mi
rom lás sal együtt já ró er köl csi amor ti zá ciót, és a his -
to ri zá ló ren de zés kön tö sé ben, az át hal lás me cha niz -
mu sá ra épít ve szólt köz ál la po taink ról a meg tûrt
klasszi ku son ke resz tül.3 A szó lás ele ven sé gét, a „Két
seb a két sze mem. Ez a vi lág ro had. / Nem me rek
szét néz ni, mert el há nyom ma ga mat.” (Mo lière 1995,
146) jel le gû fo gal ma zás ener gi kus sá gát el sô ren dûen
Pet ri György for dí tá sa biz to sí tot ta, szo ros szá lak kal

kap cso lód va köl té sze té nek megannyi rész le té hez.4

A lep le zet le nül „fel to la ko dó un dor” (Pet ri) pe dig
Ascher Ta más há rom év vel ko ráb bi Há rom nô vé ré -
hez ha son ló erô vel adott han got az „itt nem le het
él ni” két ség be esé sé nek.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

P et ri ma is hasz nált, ki vé te les ere jû Mo lière- válto -
za ta le vál tot ta Sza bó Lô rinc (1954) és Mé szöly
De zsô (1971) ki fo gás ta lan ver se ze tû tol má cso -

lá sait. For mai he lyett gon do la ti sza ba tos ság ra tört:
nem ak tua li zált, ha nem egyér tel mû vé tet te Al ce ste
in du la tát, kiik tat va a da rab megannyi, Mo lière ko -
rát túl nem élô prob lé má ját.5 El tûnt a re to ri kai kö -
rül mé nyes ség – a be széd mind azon for du la ta,
amely nem a mon dan dót szol gál ja –, az ál ta lá nos
te ge zés és a nyers szó for du la tok pe dig is me rôs sé
han gol ták a pár be szé de ket, ame lyek úgy vissz han -
goz zák „az udvar” ki fe je zést, ahogy az in téz mé nyes
szo cia liz mus vo nat ko zá sá ban hasz nál juk „a rend -
szert”. Szé kely ren de zé sé nek si ne qua non ja ként,

Pet ri for dí tá sa a vi sel ke dés mai sá gát is imp li kál ta,
fô leg, hogy a jel lem ko mé dia ha tás me cha niz mu sát
fö lülír va a mi zant ró piát „az él te tô gyû lö let té” transz -
for mál ta.6 Fo dor Gé za több mint dra ma tur gi se -
géd le té vel Al ce ste már-már tra gi kus hôs sé vált, aki
– a Mo lière ko rá ra uta ló moz za na tok ki szû ré se kö -
vet kez té ben – a né zôk kor tár sá nak tû nô, önemész -
tô in tel lek tuel ként kiál tot ta vi lág gá el len szen vét az
ôt kö rül ve vô vi lág gal és ala kok kal szem ben.7

A ren de zés

No ha több re cen zens em lí ti „az elôadá son át sü -
tô sze mé lyes sé get” (Ró na 1988, 8), a Ka to na
Mi zant róp já ban iz zó ha rag nem az al ko tók in -

di vi duá lis elé ge det len sé ge miatt, in kább azon, a tár -
sa dal mi lét tel per le ke dô, az em ber gyû lö let okait
firta tó, kon zek vens szín há zi gon dol ko dás pél dá ja -
ként lett hang sú lyos sá, amely elôadá sok egész so -
rá ba il lesz tet te az 1988-as be mu ta tót. Pár já nak te -
kint het jük Szé kely szol no ki Athé ni Ti mon ját (1976),
ka to nás Co ri o la nu sát (1985) és Új szín há zi – utol -
só ren de zé se ként szín re ke rült – Iva nov ját (1996),
köz vet len (nem csak idô rend sze rin ti) elôz mé nyé -
nek pe dig a Ca tul lu sát (1987). E ren dít he tet len ér -
dek lô dés kö vet kez mé nye ként nyert A mi zant róp ja
is ko mor fel han go kat – ko ránt sem uni ká li san per -
sze, ha nem év szá za dos tra dí ció hoz csat la koz va8 –,
és moz dult el a tra gi ko mé dia irá nyá ba. Vá mos Lász -
ló 1971-es, Ma dách ka ma ra be li ver zió já val szem -
ben Szé kely ren de zé se nem ak tua li zált a kül sô sé -
gek te kin te té ben, ide o tex tu á lis (Pat ri ce Pa vis) jel -
le gé nél fog va mégis a je len rôl mon dott íté le tet. A to -
rok szo rí tó in terp re tá ció a Szé kelyt jel lem zô
tû pon tos szí nész ve ze tés, a szo li dan his to ri zá ló lát -
vány és a maian élénk já ték ta lá ló megol dá sai ál tal
ke rült köz ve tí tés re, „rend kí vül tisz tán vé gig vitt stí -
lus egy ség gel” (Al má si 1988, 7).

Szí né szi já ték

A ren de zés a drá ma szí né szi tol má cso lá sá ra kon -
cent rált: a szí né szi mun kát egy részt a hely ze -
tek, az ala kok és vi szo nyaik lé lek ta ni lag mo ti -

vált és hi te le sí tett fel fe dé se jel le mez te, az átélés je -
gyé ben, már-már a mo dern ha zai Cse hov-ját szás
ke re tei kö zé he lyez ve Mo lière-t.9 Más részt, a
klasszi cis ta já ték tel jes el len té te ként, a fo lya ma tos
moz gás ha tá roz ta meg, „a mi hek ti kus élet rit mu -
sunk nak”, „el sie tett élet tem pónk nak”, „hisz té ri kus
gon dol ko dás mó dunk nak” (Fo dor 1988, 11) meg -
fe le lô at ti tûd ki fe je zé se kép pen. Cser hal mi György
Al ce ste -a la kí tá sá ban nem a ma ga tar tás ne ve tés re
kész te tô – a mi zant róp nak a fös vény hez, a Tartuffe-
höz, a kép zelt be teg hez ha son ló – kü lönc sé gei ke -
rül tek elô tér be, ha nem a kör nye ze té vel foly ta tott
er köl csi csa tá ro zá sok am bi va len ciái és el vesz té sük
tra gi kus sá ga. Tes té ben hor doz va a már el ját szott
tra gi kus hô sök em lé két, Cser hal mi zseb re du gott
ke ze és be hú zott nya ka, nyur ga alak já nak szök ke -
né sei, gya ko ri le gug go lá sai, le fek vé sei ré vén nagy -
for má tu mú, is me rôs ala kot te rem tett, és „mai szo -
ron gá sai, mo dern neu ró zi sai szí nezt[ték] a figu rát”
(Csá ki 1988, 14). „Szá zad vé gi em ber gyû lö lô jé ben”
Sar ka di Im ré tôl Haj nó czy Pé te rig a kortárs ma gyar
iro da lom megannyi „kiégett és meg gyö tört, hisz té -
riá ra haj la mos” (Föl des, 1988, 21) ön sors ron tó ja
föl sej lett, nem egy sze rûen a ki vo nu lást, ha nem a
sej te tett ön gyil kos sá got vá laszt va vé gül. Cé limène-
 ként Ud va ros Do rottya éppoly rafinál tan ér zé kel -
tet te az Al ce ste irán ti sze rel met és fél tést, mint az
Al ce ste ál tal gyû lölt lát sza tok hoz fû zô dô szá lak el -
tép he tet len sé gét: ket te jük össze ka pasz ko dá sai és
össze csa pá sai mint ha a Nem fé lünk a far kas tól ta -
pasz ta la tá val ke rül tek vol na meg for má lás ra. Az en -
semb le já ték kie gyen sú lyo zott sá gá nak meg fe le lôen
a re cen zen sek kiemel ték Má té Gá bor Phi lin te- jének

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
2 Mo lière: A mi zant róp; Ka to na Jó zsef Szín ház; Be mu ta tó: 1988.11.11; Ren de zô: Szé kely Gá bor; For dí tó: Pet ri György; Drama -

turg: Fo dor Gé za; Dísz let: An tal Csa ba; Jel mez: Sza kács Györ gyi; Szí né szek: Cser hal mi György (Al ce ste), Ud va ros Dorottya
(Cé limène), Má té Gá bor (Phi lin te), Bal kay Gé za (Oron te), Ber ta lan Ág nes f.h. (Éli an te), Bod nár Eri ka (Ar si noé), Var ga
Zol tán (Aca ste), Bán Já nos (Cli tand re), Hor váth Jó zsef (Du Bo is), Hol ló si Fri gyes (Bas que), Csen des Oli vér f.h. (Tiszt)

3 A re cen zen sek kö zött akadt, aki az al ce ste -i gyû lö let tár gyát köz he lye sen „egy esz mé nye ket, esz mé ket, meg gyô zô dé se ket
és hi te ket megunt ka cat ként fél re söp rô vi lág ban” (Szán tó 1988, 8) lo ka li zál ta. Má sok pon to san meg fo gal maz ták, hogy ez
eset ben „az egyé ni és tár sa dal mi cse lek vés ma legége tôbb gond jai ról” (Bar ta 1988, 9), „a vi szo nyaink kö zött egy re in kább
el ha tal ma so dó men tál hi gi é ni ai rom lás ról” (Kol tai 1989, 8) és „a megal ku vás kon szen zu sá ról” (Al má si, 1988) van szó.
S volt, aki egyér tel mû vé tet te, hogy „Cser hal mi György Al ce ste -et ját szik, mégis a mai ma gyar szel le mi és közélet száz és
száz alak ját játssza” (Tar ján 1989, 22).

4 Lásd pél dául az Élekt ra (Pet ri 1991, 248–249.) ki fa ka dá sát a tra gi kus gö rög triász mind há rom tag ja ál tal föl dol go zott mí -
tosz hôs nô jé nek per szó ná ján ke resz tül.

5 Vö. az elôadás dra ma turg já nak és (nem mel lé ke sen) Pet ri köl té sze té rôl mo no gráfiát író Fo dor Gé zá nak a megál la pí tá sá -
val: „Egy olyan szín há zi pro duk ció szem pont já ból […], amely Al ce ste prob le ma ti ká já nak és in du la tá nak ak tua li tá sát sze -
ret né […] ve he men sen meg je le ní te ni, a for ma hû for dí tás nak sú lyos te her té te lei van nak. […] Az a prob le ma ti ka és in du -
lat […], amely nek a mi »él mé nyünk és ví ziónk« ki fe je zést ke res, a mo lière -i hez ké pest ar ti ku lá lat lan, és nem hoz ha tó a
klasszi kus stí lus tisz ta for má já ra.” (Fo dor 1988, 11)

6 Vö. „1 (ob jek tí ve) Az egyik fél, a má sik fél / egy más tól egy re job ban fél: / így al kot hat nak oly egé szet, / mely ben nincs he -
lye sem mi rész nek. 2 (szub jek tí ve) Egy nap majd éb re dünk min dent fe led ve, / szi vünk ben nem le lünk az él te tô gyû lö let -
re. / A nap, ami kor el vész min de nünk. / Ha jô ne is, el ké sett már a Hír: / zsu go ro dunk, mint az égô pa pír.” Pet ri György:
Két tö re dék a Brezs nyev -é rá ból (Pet ri 1991, 281).

7 Eb bôl a szem pont ból so kat mon dó Fo dor Gé za azon meg jegy zé se, hogy „a[z 1789-es] for ra da lom fe lé ha lad va Al ce ste
mindin kább a fennál ló val va ló szem ben ál lás po zi tív hô sé vé vált, míg nem Ca mil le Des mo u lins egye ne sen ja ko bi nus nak
ne vez te.” (Fo dor, 1988, 5)

8 Vö. „Rous seau-val [a d’Alam bert- nak írt le ve lé vel] kez dô dik Al ce ste tra gi kus sá va ló átér tel me zé se és átér té ke lé se” (Fo dor
1988, 2).

9 An tal Csa ba „ve ran dá ra is em lé kez te tô fo lyo só rend sze re” (Tar ján 1989, 21) akár egy Cse hov-e lôadás dísz le te ként is funk -
cio nál ha tott vol na, a ri val dá nál el he lye zett pad pe dig – ame lyen a né zôk nek hát tal fog lal tak he lyet a szí né szek – a Moszk -
vai Mû vész Szín ház 1898-as Si rá lyá nak (pon to sab ban az el sô fel vo ná sá nak) ne ve ze tes tér be li megol dá sát idéz te, a Szta -
nyisz lavsz kij je gyé ben fo gant já ték je le ként.
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„amô ba sze rû tar tás nél kü li sé gét” (Kol tai 1988, 12)
és „na pi komp ro misszu maink hoz, ap ró kis csa lá -
saink hoz” kö ze lebb ál ló ra, „jó val von zóbb ra, em -
be ribb re” (Al má si 1988, 7) for mált sá gát, Bal kay
Géza Oron te- já nak a fô hôst „a ka bi net ala kí tás tö -
ké lyé ben és vir tuo zi tá sá ban is el len té te zô” vol tát
(Tar ján 1989, 22), va la mint Bod nár Eri ka és Ber -
ta lan Ág nes si ke res tö rek vé seit sze re peik egy ol da -
lú sá gá nak ki bil len té sé re.

Szín há zi lát vány és hang zás

A n tal Csa ba dísz le te nem his to ri zált, és nem mo -
der ni zált, in kább „va la mi fé le sti li zált klasszi -
ciz must” (Kol tai 1988, 12) jut ta tott ér vény re:

a szín pad fö lé ka zet tás mennye zet bo rult, de nem
lóg tak ró la csil lá rok, a te ret pisz kos fe hér üveg aj tók
ren ge te ge zár ta le, de nem nyíl tak mö göt te és mel -
let te he lyi sé gek. A szce no gráfia me ta fo ri kus sá gát,
egy ben in terp re tá ciós ere jét fo koz ta, hogy a dísz -
let, amely nek lé nye ges jel lem zô je volt az át te kint -
he tet len ség, a fel vo ná sok kö zött fo ko za to san hát -
tér be hú zó dott, vé gül bal ol da li nyúl vá nyát le szá -
mít va el tûnt. „Mint tér, szín há zi tér ként vég[ez te]”
(Tar ján 1989, 21), s ugyan a tisz tán lá tás drá ma be li
igé nyé nek nö ve ke dé sé vel egye nes arány ban ki tisz -
tult és le csu pa szo dott, teat ra li tá sa csak még nyil -
ván va lób bá vált: a be ló gó bár sony füg göny, a vi lá -
gí tás ef fek tu sai, Ar si noé és a bá rók ze né re tör té nô
be vo nu lá sa a (min dent vagy sem mit) le lep le zô le -
vél lel, a szín há zias ság és egy ben az át lát ha tat lan ság
meg szün tet he tet len sé gét je lez ték. A tér pe ri fe ri kus
ele me volt a szín pad bal sar ká ban, a föl dön he ve -
rô csil lár, amely mel lé Al ce ste több ször le ku po ro -
dott, és leégett gyer tyáit meg gyúj tot ta. E csil lár szín -
há zi jel lé té te lé nek (a szi gnifiká ció fo lya ma tá ba kap -
cso lá sá nak) al ter na tí vái az elôadás egyéb ként egy -

sé ge sen po zi tív kri ti kai re cep ció já nak be szé des
disz ting vá ló té nye zôi. Volt, aki nem is re giszt rál ta,
volt, aki ér tel met len nek vél te,10 volt, aki ki zá ró lag
az elôadás kö rén be lül von ta ér tel me zés alá,11 és
volt, aki an nak hold ud va rát te kint ve emel te ki.12

Ez utób bi kö ze lí tés kel lô hang súlyt adott egy olyan
elem nek, amely a ren de zés irá nyult sá gát te kint ve
akár an nak emb lé má ja ként is fel fog ha tó, hi szen
szem lé le tes sé tet te a leemelt (föld kö ze li vé tett)
klasszi ci tást, szak rá lis szim bo li ká val je lez te a gyer -
tya gyúj tást az el tá vo zott lel ke kért,13 po li ti kai al le -
go ri kus ság gal pe dig a hely zet to tá lis tönk re ment -
sé gét. A dísz let tel össz hang ban a jel me zek is Mo -
lière ko rát idéz ték, de csak a sza bá suk ál tal: dí szí -
té seik vissza fo gott sá ga és sö tét be haj ló szí neik
fel füg gesz tet ték arc hai zá ló ka rak te rü ket. Al ce ste
bar na kord bár sony zsa kett je és térd nad rág ja pe dig
a szín és a ma té ria ál tal ép pen ség gel az 1980-as
évek ked velt ér tel mi sé gi vi se le té re utalt. A ze nei be -
ját szá sok nak, pél dául a legele jén Wag ner Tann hä -
u ser- nyi tá nyá nak csu pán han gu la ti funk ció ja volt,
az akusz ti kus ha tás szem pont já ból vi szont fon to -
sabb nak bi zo nyult a pad ló eny he re cse gé se, amely
– akár csak a Há rom nô vér ese té ben, amely nek el sô
há rom fel vo ná sa egy ház eme le tén ját szó dik – a já -
ró fe lü let és az azt biz to sí tó épít mény po ró zus sá gát
sej tet te.

Az elôadás ha tás tör té ne te

J ól le het A mi zant róp az 1980-as évek Ka to na Jó -
zsef Szín há zá nak egyik csúcs tel je sít mé nye volt,
a töb bi ne ve ze tes pro duk ció hoz ké pest viszonylag

ke vés, mindössze 47 elôadást ért meg. En nek oka
nem annyi ra az 1989-es ese mé nyek ha tá sá ban, a
ren de zés ide o tex tu á lis ere jé nek csor bu lá sá ban ke -
re sen dô, in kább ab ban a tény ben, hogy Szé kely Gá -

10 Vö. „[…] a föld re he lye zett csil lár nak – és a ve le va ló, is mét lô dô szí né szi fog la la tos ság nak – még ennyi funk ció ját sem
fe dez tem fel.” (Föl des 1988, 21)

11 Vö. Cser hal mi Al ce ste- je „el ha nyat lik, pad ló ra ke rül – több ször is fek ve gyúj to gat ja a leen ge dett gyer tyás csil lár láng jait,
mint ha egyet len gyu fa szál tól re mél né, hogy vi lá gos ság lesz a föl dön.” (Tar ján 1989, 21)

12 Vö. „A szín pa don egy csil lár pis lá ko ló fé nye alig vi lá gít. Al ce ste mindun ta lan egy má sik csil lár ral bab rál, több fényt pró -
bál elô csa lo gat ni be lô le; egy ideig gyúj to gat ja a gyer tyá kat, majd le mon dóan rá le gyint a mû ve let re és ab ba hagy ja. Iga za
van: ez a csil lár – le sza kadt.” (Csá ki 1988, 14)

13 Vö. „Cser hal mi Mo lière-t ját szik, ám va la hol (pél dául) La ti no vits Zol tánt, Bó dy Gá bort is ját szik. Negy ven éve sen, ere je
tel jé ben […] jel leg ze tes nem ze dé ki hôs, egy ko ráb bi és egy kö vet ke zô ge ne rá ció nak is mé diu ma.” (Tar ján 1989, 22) A
mi zant róp be mu ta tó ja után hat hét tel ha tás va dász mó don tet te meg ezt a gesz tust Ve re bes Ist ván Rad nó ti szín há zi, szimp -
lán Jo han na cím mel ját szott Shaw-ren de zé se, amely nek vé ge után a né zô ket a tá vo lab bi és kö ze leb bi múlt tra gi ku san el -
hunyt ma gyar nagy jai nak port réi fo gad ták az elô csar nok ban, elôt tük lo bo gó gyer tyák kal, Dem jén Fe renc Gyer tyák cí mû
slá ge ré vel.
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bor és Cser hal mi György az 1988/89-es évad vé -
gén tá voz tak a tár su lat tól, ame lyet kö ve tôen már
csak fél évig (1990 már ciu sáig) élt a pro duk ció.
Egye dül Moszk vá ban sze re pelt ven dég já té kon, a
kül föl di szín ház csi ná lók és új ság írók vi szont Bu -
da pes ten lát ták egy szak mai ta lál ko zó ke re té ben.
A „száz szá za lé kos szín ház ként” (Ba ra bás 1988, 6)
em le ge tett, egy ön te tûen „mes te ri nek” (Bar ta 1988,
9), „fan tasz ti ku san jó nak” (Kol tai 1989, 8) mi nô -
sí tett elôadá sért Szé kely meg kap ta a Szí ni kri ti ku -
sok dí ját a leg jobb ren de zés ka te gó riá já ban, Sza -
kács Györ gyi pe dig töb bek kö zött ezért ve het te át
a leg jobb jel mez ter ve zô nek já ró dí jat. A be mu ta tó
és Pet ri for dí tá sa fel hív ta a figyel met Mo lière da -

rab já ra, ame lyet 1971-es, Gá bor Mik lós sal és Dom -
ján Edit tel ké szült elôadá sa után csu pán az Ód ry
Szín pa don vit tek szín re há rom al ka lom mal, az el -
múlt két és fél év ti zed ben vi szont már bô két tu cat
be mu ta tót ért meg, töb bek kö zött Ascher Ta más
(Ka pos vár, 1991), Tom pa Gá bor (Ko lozs vár, 2000)
és Schil ling Ár pád (Kré ta kör, 2004) ren de zé sé ben.
A Ka to nát 1989–2011 kö zött igaz ga tó Zsám bé ki
Gá bor pe dig éppúgy A mi zant róp pal tá vo zott a szín -
ház élé rôl, mint elôdje, ren de zé sét pe dig ott kezd -
te, ahol Szé kely be fe jez te: a pô re szín pa don. Hogy
az tán az ô, a tár sa da lom ból va ló ki vo nu lást vá lasz -
tó Al ce ste- je haj lék ta lan ként vé gez ze, alig né hány
négy zet mé ter nyi lim lom kö zé zár va.
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