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Fám Erika

ISMERETLEN 
ORSZÁGBAN

Alice. Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy

A TamJsi Áron SzinhJz Zs a sZemp‾l Offchestra k‾z‾s Zvadkezd｢ produkci{ja egy sajJtos 
mｶfaj jegyeit hordozza – a Lewis Carroll meseregZnyei nyomJn megalkotott Alice: kon-

cert-szinhJz.
Olyan produkci{t hoztak lZtre a sepsiszentgy‾rgyiek, amely els｢sorban bels｢ hangokat sz{-

laltat meg, bels｢ kZpeket vetit ki. Kｲl‾nlegessZge abban is megmutatkozik, hogy komplex ‾ssz-
mediális alkotás, amelyben egyszerre van jelen a színház, a koncert és a mozgókép. A zene és 
a hangeffektusok sok esetben dominálják a produkciót, a színházi eszköztár helyenként háttérbe 
szorul, mik‾zben a mozg{kZp folyamatosan pr{bJlja megteremteni a sokrZtegｶ alkotJs elemei 
k‾zti kongruenciJt. A kisZrleti jellegｶ produkci{ sok vonatkozJsban szokatlan, ｯjszerｶ, isme-
retlen, egyrZszt mert a k‾z‾nsZg nincs szokva a show- vagy koncert alapｯ el｢adJsokhoz a 
szinhJzban, mJsrZszt BocsJrdi LJszl{ alkot{i vilJgJnak ez az els｢ olyan megnyilatkozJsa, ahol 
a nagyon iatal k‾z‾nsZg igZnyeit is belekalkulJlta a rendez｢i koncepci{ba, illetve megosztotta 
az alkotJsi felｲletet a sZemp‾l OffchestrJval. A korJbbi BocsJrdi-rendezZsek sorJba szervesen 
nem illeszthet｢ alkotJs kihivJs a szakma Zs a k‾z‾nsZg szJmJra.

Érzelemkoktél
Bocsárdi rendezésében úgy elevenedik meg az alice-i ZlmZnyvilJg, hogy ezt felfokozott ‾ssze-

tettsZgZben Zlheti meg a nZz｢. Olyan zenei Zs lJtvJnyvilJgban lehet jelen, amelyben az ZrzZk-
szervi tapasztalatok szintjZn is er｢s a feln｢ttZ vJlJs, a kivJlJs, az ‾nazonossJg keresZsZnek 
kZrdZse. A kamaszkor impulziv, vJltoz{ k‾zegZnek JbrJzolJsa ingovJnyos terｲlet, amelynek 
t‾rvZnyszerｶsZgei nehezen foghat{ak meg. InkJbb szuperszenzibilitJsJba kapaszkodva lehet 
megközelíteni, olykor csak hangulati szinten, hiszen a racionális elemek és magyarázatok sok 
esetben kilúgoznák és felszámolnák legmélyebb lényegét.

Nem ‾sszefｲggZseket, magyarJzatokat keres hJt a t‾bbnyire iataloknak sz{l{ el｢adJs, ha-
nem Zrzelmeket Zs bels｢ kｲzdelmeket k‾vet nyomon, mik‾zben rengeteg impulzust hatvJnyoz 
meg, Zppen olyan intenziv Jllapotot eredmZnyezve, mint ami a kamaszkort jellemzi. A show-mｶ-
sorok hangulatJt is idZzi az el｢adJs szerkezete, azonban inkJbb egy sokszinｶ zenZs kaleidosz-
k{ppal azonosithatnJnk, amely a Lewis Carroll-regZnyekre hangol{dva els｢sorban befele enged 
tekinteni. LZlektani utazJsok helyszinZvZ vJltozik a szinpad, ahol kｲls｢ Zs bels｢ szerepekkel 
talJlkozhat Alice, Zs vele egyｲtt mi is.
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Névtelenül
Az el｢adJs elejZn pr{bJljJk megfosztani Alice-t a nevZt｢l a NZvtelen Erd｢ lak{i. Elbizonytala-

nodva ugyan, de nem enged annak a sokfZle Zrvnek, amellyel igyekeznek meggy｢zni: ｢ is tudja, 
mZg ha nem is magyarJzza meg logikusan a vJlasztJsJt, hogy akinek nincs neve, az nemlZtez｢. 
A név a megnevezett és meg nem nevezett dolgok, élethelyzetek, érzések problémájaként is 
visszak‾sz‾n az el｢adJsban. Alice szJmos olyan helyzetbe kerｲl, ahol eltussolt, JlcJzott, sz｢-
nyeg alJ sepert gondok tJrhJzJval talJlkozik, hiszen a feln｢ttek vilJga Zppen ezekr｢l a nevｲk‾n 
nem nevezett dolgokr{l sz{l, az JlcJkr{l, az Jlland{sult Zs megk‾vesedett szerepekr｢l – ezt Zle-
sen jelzi a maszkok hasznJlata. Egyedｲl Alice-nek nincs Jlarca, a t‾bbiek mind viselnek magu-
kon valamilyen jelmezt. Mindenki rejt｢zk‾dik, elrejti az arcJt, az ZrzZseit, izmai rezdｲlZseit; inkJbb 
az eltakartsJg vZdelmZt vJlasztjJk, azt a hamis biztonsJgot, hogy senki nem lJthatja ｢ket igazi 
val{jukban Zs senki nem Zlhet vissza azzal. AkJr a Lewis Carroll-regZnyekben, az el｢adJsban 
sincs sajJt neve senkinek, csak gyｶjt｢nevek, JltalJnos f｢nevek szerepelnek, az Jllatok Zs az em-
berek is nZvtelenｲl maradtak. Egyedｲl Alice ｢rizhette meg nevZt, mert egyedｲl ｢ vJllalta ‾nmagJt 
Zs volt k‾vetkezetes ‾nmagJhoz. A feln｢ttZ vJlJs igazi pr{bJjJt kiJllta. De vajon mi t‾rtZnt az ｢t 
k‾rｲlvev｢ sok feln｢ttel, akiknek nincs nevｲk, de vannak elveik, elvJrJsaik Zs van hatJrozott vZle-
mZnyｲk, amit aligha szeretnZnek vagy kZpesek m{dositani. Vajon val{ban feln｢ttek, vagy csak 
elhitetik ezt magukkal? Egyedｲl Alice nevezi nevZn a dolgokat, igy ｢rizheti meg a szabadsJgJt a 
gondolatok, ZrzZsek Zs tettek szintjZn, Zs ez az utols{ jelenetben vJlik igazJn egyZrtelmｶvZ, ami-
kor revolverrel a kezZben ｯgy tagadja meg a k‾rｲl‾tte lZv｢ket, hogy egyetlenegyszer sem d‾rdｲl 
el a gyilkos eszk‾z – inkJbb hitZben tagadja meg ｢ket: csak szJmJra nem fognak szJmitani, nem 
játszanak fontos szerepet. Kivéve a szarvast, akivel kölcsönösen egymást választják.

Énkeresés
Ki vagyok? Mi a dolgom az életben? Kihez miként kell kapcsolódnom? A kamaszkor nagy 

kZrdZsei ezek; gyakran visszatZrnek Zletｲnk fordul{pontjain, amikor ｯjra kell deiniJlnunk ‾nma-
gunkat. Alice ｯton van. UtazJsai sorJn nemcsak sajJt bels｢ tZrkZpZt rajzolja meg, ismerkedve 
sajJt Zrzelmeivel, gondolataival, remZnyeivel, hanem a tJrsadalmi mｶk‾dZssel, az emberi kap-
csolatok, játszmák, játékok sokaságával is találkozik. Csodálkozása egybeolvad egyfajta kriti-
kJval: a merev mintJk megtagadJsJnak Zs meghaladJsJnak elk‾telezettjekZnt a fZlelmeib｢l Zs 
bizonytalansJgaib{l Zpitkezik; a kZrdZseire alapozza a hitZt, nem pedig megingathatatlan meg-
gy｢z｢dZsekre. UtazJsa sorJn Alice szJmos helyszinre eljut – ｯgy, ahogy ezt Lewis Carroll is el-
mesZli. A BocsJrdi-rendezZsben megfordul az JbrJzolJs perspektivJja: Alice Jlland{an jelen van 
a szinpadon, Zs a t‾bbi szerepl｢ folyamatosan Jramlik ki-be a kapun, amely a bels｢ Zs a kｲls｢ 
vilJg k‾zti vJlaszfalon talJlhat{, Zs egyszerre a fel- Zs eltｶnZs tere. A szubjektivitJs feler｢sitZsZt 
hitelesen oldja meg a Bartha J{zsef alkotta diszlet, amely els｢sorban vetitZsi felｲletet kZpez. 
Az énkeresés közege a vetített képek világa, a folyamatosan változó látvány, amely a háttérben 
szakadatlanul Jramlik, lｲktet, jelen van, bezavar, torzit, homJlyosit, kiemel. A Rancz AndrJs Jltal 
komponJlt mozg{kZpkollJzs nonigurativ elemekre Zpit, konstruktivista hangulatot idZzve, szJ-
mos mozgJsban lZv｢ mZrtani forma jelenlZtZvel, gyakran a minimalizmus hatJrvonalJn. Ritka 
kivZtellel mell｢zi a vetitZs a szimb{lumokat, fot{kat, ilmrZszleteket, inkJbb a vetitett mozg{kZp 
hatJsJra Zpit, amely mindvZgig hatJsa alatt tartja a nZz｢t, a zenei ZlmZnnyel egyｲtt egy val{di 
VJ munkJjJt idZzi. A produkci{ pr{bJra teszi a nZz｢ket, hiszen sok decibellel Zs szZdｲletesen 
gyors kZpanyaggal kell megbirk{zniuk. (A bejJratnJl felhivjJk a igyelmet, hogy igZnybe vehet｢k 
a rendelkezZsre Jll{ fｲldug{k.) 

Tükrök
Alice alakja a folytonos vJltozJs, pontosabban JtvJltozJs kontextusJban deiniJl{dik. 

BocsJrdi ZrtelmezZsZben Alice a k‾zZppont, aki ‾nazonos, ‾nmagJhoz mZrve mindig ugyanaz; 
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bár folyamatosan alakul a környezete, új és új impulzusokat kap, a változásaiban változatlan. 
Úgy válik Alice középponttá, hogy nem kell meghasonulnia. A mesefeldolgozásokban gyakran 
megt‾rtZnik, hogy Alice-b｢l {riJs lesz vagy ‾sszezsugorodik. Az el｢adJsban erre azt a megol-
dJst vJlasztotta a rendez｢, hogy hJrom Alice-t szerepeltet. K‾nnyen felismerhet｢ az igazi Alice, 
hiszen neki látjuk az arcát, míg a másik két alteregó Alice lehetséges habitusait szemléltetik, az 
egyik mZretesebb, a mJsik kｲl‾ncebb. A regZnyben a tｲk‾r alapszimb{lum. Az el｢adJsban a 
vetitett kZp veszi Jt a tｲk‾r helyZt, valamint a hJrom Alice-igura testesiti meg a lehetsZges tｲk‾r-
kZpeket. A t‾bbi szerepl｢ is tｲk‾r: valamikZppen lJtjJk, lJttatjJk Alice-t. A hJrom kirJlynZ mintha 
a hJrom Alice-altereg{ megfelel｢je lenne, lehetsZges feln｢ttmodellek, de az anyJhoz val{ viszony 
sajátos jellegeit is felvillantják.

Hallani Alice-t
Ahhoz, hogy Alice ‾nazonos maradjon Zs vZgigjJrja a feln｢ttZ vJlJs ｯtjJt, nagy szｲksZge van 

arra, hogy hallja bels｢ hangjait, lJssa bels｢ kZpeit is, ne csak a kｲlvilJgra igyeljen, Zs ne hagyja 
magJt irJnyitani Jltaluk. A sZemp‾l Offchestra olyan zenei k‾zeget teremt, amely els｢sorban 
Alice bels｢ hangjait k‾veti Zs k‾zvetiti, nem a t‾rtZnetre f{kuszJl. (Tom Waits Alice-lemeze ha-
sonl{ ehhez, ahol a sajJt hangjJn keresztｲl k‾zvetiti a szJmJra k‾rvonalaz{d{ igurJt.) A sZem-
p‾l mintha lZlekhangokat k‾zvetitene f｢kZnt – kevZs elcsendesedZssel. Alice sokszor alig tud 
párbeszédet folytatni környezetével. Alig talál valakit, aki kíváncsi rá és meghallgatja: nem hallszik 
a hangja, kiabJlva is nehezen tudja tｯlharsogni a k‾rnyezetZt. De amint zenZvZ min｢sｲl Jt a 
bels｢ hang, Zs ebben a mJsik mZdiumban nyilatkozik meg, jobban hallhat{vJ, befogadhat{vJ 
Zs Zrthet｢vZ vJlik, mert a szavakkal nem sokra megy abban a vilJgban, ahol mindenkinek sajJt 
jelentZssz{tJra van, Zs ahol ｯgy tｶnik, alig Zrtik egymJst az emberek. A zene nyelvZn pedig talJn 
sokkal többen értenek, még akkor is, ha nem tudják lefordítani és nem lehet szavakká merevíteni 
ezeket a tartalmakat. 

Rácz Endre és Korodi Janka. Fotó: Barabás Zsolt
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Példák. Képek
Korodi Janka Alice-a egyszerre kivJncsi Zs lJzad{. Olyan iatal, aki rJcsodJlkozik a vilJgra, 

az emberekre, a helyzetekre, a lehetsZges ZletformJkra Zs szerepekre, amelyek k‾zｲl vJlaszthat, 
de nem csodJl senkit, Zs soha nem feledkezik meg teljesen magJr{l, a helyzetZr｢l. KeresZsben 
marad, hiszen ez jelenti szJmJra a kｲldetZst: megismerni Zs ‾sszerakosgatni kｲls｢ elemekb｢l a 
saját életét. Feladata, hogy megismerje és megtalálja önmagát, hogy ne megfelelni akarjon, ha-
nem felvJllalni mindent, ami ｢: a vJgyait, a gyengZit, az ZrzZseit, a gondolatait, a bizonytalansJ-
gait, a kérdéseit. Hitelessége abból fakad, hogy játékában nincs felesleges, túlfeszített mozdulat, 
nincsenek idegenｲl cseng｢ szavak, nincs mesterkZlt szereplZskZnyszer: ｢ van ott. Korodi egZsz 
lZnyZvel Alice-kZnt van jelen. SzJmos n｢i perspektivJt lJt, de pZldakZpet nem vJlaszt magJ-
nak. InkJbb k‾lcs‾nvesz gondolatokat; a fekete kirJlyn｢t｢l pZldJul azt, hogy ha csak szaladunk, 
folyton helyben maradunk, Zs ahhoz, hogy el｢rejussunk, kZtszer olyan gyorsan kell szaladnunk. 
SajJt – bels｢ – idejZt haladja meg Alice, mert kZpes kZtszer vagy mZg gyorsabban is szaladni. 
Benedek Zsolt dramaturgiai munkJjJnak k‾sz‾nhet｢en a szinpadon elhangz{ sz‾veg er｢s aktu-
alitást kap, száz év nyelvhasználati csuszamlásait szépen átívelve.

A produkci{ lJtvJnyvilJgJnak er｢s rZszZt kZpezik a Kiss Zsuzsanna Jltal tervezett jelmezek, 
a kortJrs elemekb｢l Zpitkez｢ kreJci{k a jellemek-igurJk attribｯtumain tｯl olyan ｲzeneteket is 
k‾zvetitenek, amely a ma kamaszaihoz vihetnek k‾zelebb; a val{di mobiltelefon-alkatrZszekb｢l 
vagy a levetk｢ztetett, fejre Jllitott Barbie babJkb{l kZszitett szoknyJk, a fot{szZriJb{l megalko-
tott ruha igazi belZp｢jegyek a tinik lelkZben dｲb‾rg｢ koncerthez. A kirJlyn｢k Zs az Jllatok jel-
mezei hasonl{an er｢s szimbolikus tartalommal birnak, kivJl{ ‾tletekre Zpitve. A koreogrJia egy 
vulkanikus mozgásgörbét követ, amely az érzelmek olvadékony állapotára fókuszál és kitöréses, 
indulatmozdulatokkal fｶszerezett tJnccJ n‾vi ki magJt. 

Hogy milyen irJnyba Zrdemes elmozdulni, Alice-kZnt, nZz｢kZnt, emberkZnt, hogy az a jJrha-
t{ ｯt, ha „Az lesz, amit akarokﾆ”, vagy jobb meggy｢zni magunkat annak igazsJgJr{l, hogy „Azt 

Korodi Janka. Fotó: Barabás Zsolt
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akarjuk, ami lesz” (a herny{ b‾lcsessZgei) – erre az el｢adJs nem ad egyZrtelmｶ vJlaszt. Azonban 
hitelesen k‾zvetiti, hogy csak akkor vJlhatunk ‾nmagunkkJ, ha minden k‾rｲlmZnyek k‾z‾tt vJl-
laljuk ‾nmagunkat. Ez a feln｢tt lZt alapkritZriuma.

Alice. Bemutat{ dJtuma: 2017. okt{ber 10.; TamJsi Áron SzinhJz, Sepsiszentgy‾rgy. Ren-
dez｢: BocsJrdi LJszl{; Dramaturg: Benedek Zsolt; Diszlettervez｢: Bartha J{zsef; Jelmeztervez｢: 
Kiss Zsuzsanna; KoreogrJfus: BezsJn NoZmi; VizuJlis effektek: Rancz AndrJs; Hangtechnika: 
Sound Studio; Szerepl｢k: BeczJsy Áron, Benedek Ágnes, D. Albu AnnamJria, Derzsi Dezs｢, 
Erdei Gábor, Gajzágó Zsuzsa, Kolcsár József, Korodi Janka, Kovács Kati, Mátray László, Nagy 
Alfréd, Pál Ferenczi Gyöngyi, Pálffy Tibor, P. Magyarosi Imola, Rácz Endre, Szakács László, Szalma 
Hajnalka, Vass Zsuzsanna. sZemp‾l Offchestra: Albert-Nagy Örs, BocsJrdi Magor, Ferencz Áron, 
GJspJr Álmos, K{nya-<t｢ Bence, VitJlyos Lehel. 


