
A maga nemében egyedülálló Tantermi
Deszka sorozat alapozta meg a Széttört tál
címû Edward Bond-dráma nagyszínpadi
bemutatóját a Hevesi Sándor Színházban.
A színlapon ez áll: „Történet fiataloknak
(is)”. Ezúttal a hagyományos színház és a
tanteremszínház határán. A történet ott ér
véget, ahol a történetek elkezdôdnek.

A Széttört tál 2014-es magyarországi
ôsbemutatóját a Kerekasztal Színházi Ne-
velési Központ jegyzi. A dráma fordítója

Bethlenfalvy Ádám – ma már Cziboly
Ádámmal együtt a zalaegerszegi TIE-soro-
zat szakmai konzulense, mondhatni Ed-
ward Bond „magyarországi nagykövete” és
Bond színházának kutatója (a Birmingham
City University PhD-hallgatója). A zalae-
gerszegi elôadásnak ô a rendezôje is. 

((AAkkii  nneemm  ttuudd  vviisseellkkeeddnnii..)) A darab ere-
dendôen 9–12 éveseknek készült, de a kor-
határ tényleg bármeddig kiterjeszthetô. Bár
a szimbolikus gondolkodásmódhoz köze-

lebb lévô kiskamaszoknak talán könnyebb
is az elôadás „minimál”, pont ezért a vég-
letekig telített becketti világában való el-
helyezkedés – a mitologikus fát itt egy
magányos, a színen éppen nem látható
lámpaoszlop helyettesíti –, mint a folyton
magyarázatokat keresô, okoskodásra haj-
lamos felnôtteknek. Köztük fôleg azoknak,
akik hajlamosak arra is, hogy gyerek- és if-
júsági elôadások elôtt elfogja ôket valami
furcsa félelem – vagy inkább szorongás; a
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„most mi lesz” nyugtalansága. (Talán
azért, hogy az elôadás „jó” legyen.) A szo-
rongás a délutáni Széttört tál-elôadást
megelôzô percekben menetrend szerint
megérkezik. Több mint háromszáz általá-
nos és középiskolás diák vár bebocsátta-
tásra a kapuk elôtt. Ugorjunk a tömegbe?,
latolgatja két fiú, és már el is tûnnek a
nyüzsgésben. Tanári vezényszavak hallat-
szanak („ne kiabálj!”, kiabálja egy felnôtt-
hang); abszolút hatástalanul, itt más tör-
vények mûködnek, mint az iskolában.
Mintha máris megkezdôdött volna az elô-
adás, vagy legalábbis mintha a benne föl-
vetett (egyik) probléma demonstrációja
zajlana: a tekintély és a hatalmi hierarchia
megôrzésének kétségbeesett kísérlete –
megváltozott körülmények között. „Aki
nem tud viselkedni, ne jöjjön színházba!”,
szól a verdikt valahonnan – bár azt nem si-
kerül kideríteni, hogy miféle viselkedési
szabályt szegett meg az a diák, aki meg-
kapta ezt a vészjósló ítéletet. Pedig nem
érzôdik más, csak általános élénkség,
mondhatnánk jókedvet is. Ezen az alapon
az összes színházi elôadás elôtt alkalmazni
lehetne pisszegôembereket a jólnevelt fel-
nôttközönség elcsitítására (és néha nem
ártana). A fényváltozás többnyire igazi va-
rázsütés. Az odafordulás, a figyelem meg-
nyitása – és a figyelem megragadása jó
esetben mégiscsak összmunka, nemcsak
az elôadásnak, a színésznek kell részt ven-
nie benne, hanem a nézônek is. 

((PPiicciitt  dduummáállnnii..)) A Széttört tál-elôadás
nyitányát Mihály Péter megjelenése jelzi.
„Sziasztok”-kal köszön be, a nézôtérrôl kó-
sza „szevasz”-ok és hetyke „helló”-k vála-
szolnak. Kihívás és kíváncsiság a levegô-
ben. A „most mi lesz” érzés még megvan –
de nem szorongás kíséri, hanem derûs vá-
rakozás. A visszaköszönések egyértelmûvé
teszik, hogy a diákok belemennek a játék-
ba. „Arra gondoltunk, hogy tök jó volna pi-
cit dumálni veletek.” Méghozzá azért, mert
„ez az elôadás más lesz, mint amilyen elô-
adásokhoz hozzászoktatok; kifejezetten a
ti korosztályotoknak készült. Én Peti va-
gyok”. („Taps, az semmi?”) Mihály Péter
gyakorlott Tantermi Deszka-játékos. A kap-
csolatot a közönséggel most is azonnal si-

kerül felvennie, de „háromszáz emberrel
iszonyatosan nehéz beszélgetni”, jegyzi
meg egy ponton (amikor szinkronban jön-
nek a válaszok, vélemények); és tényleg.
Akkor persze minek (mármint beszélget-
ni), kérdezhetnénk, de az igazságtalan vol-
na. A fölvezetô beszélgetés összében-egé-
szében egyáltalán nem érdektelen, még
akkor sem, ha tulajdonképpen fából készül
itt vaskarika. (Csak mintha túl sokszor
hangzana el a fiatal közönség hullám-
hosszát keresgélô, nyilván a lazaságot és a
partneri viszonyt jelezni hivatott – többnyi-
re a válaszokat, fölvetéseket dicsérô – „tök
izgi” minôsítés.) A létszám lehetetlenné te-
szi, hogy az elôadást kiscsoportos foglalko-
zásokkal szakítsák meg, vezessék le, vi-
szont az alkotók (nyilván a Széttört tál-be-
mutatót megelôzô Kövek-elôadás fogadta-
tásának tanulságai nyomán is) szükségét
érezték annak, hogy megpróbálják fölké-
szíteni a közönséget a tényleg nem min-
dennapi – komoly és kemény – élményre.
Jól tették. Ilyesmire való a színház; nem? 

((HHaa  nneemm,,  mmeennjjeetteekk  hhaazzaa..)) A rögtönzött
nézômûvészeti tanfolyamon Mihály Péter
bemutatja a színpad szélén sorakozó színé-
szeket. Az Anya szerepében Pap Lujzát, az
Apa szerepében Bellus Attilát, a 8 éves Lány
szerepében Kátai Kingát láthatjuk mindjárt.
„Valóban, Kinga nem 8 éves. A színház ilyen.
Elfogadjátok, hogy a történet szerint ennyi
idôs. Ha nem – menjetek haza”. Lám, a „hi-
tetlenség felfüggesztése”, élô, egyenes
adásban. Nemsokára Mihály Péter is más
szerepben tér vissza: a Kerekasztal-változat-
ban ezt a szereplôt Fiúnak keresztelték, itt ô
játssza (a) Senkit és (a) Valakit. 

((MMiinntthhaa  tteerrrroorriissttáákk..)) De elôbb Péter-
szerepben fényt kér, hogy még a játékon
innen a puritán díszletre irányíthassa a fi-
gyelmet. Plusz információ, hogy a törté-
net 2077-ben játszódik. Az elsô kérdése a
külvilágra vonatkozik: Vajon mi van kinn?
Az „apokaliptikusnak, egyhangúnak, vég-
ítéletszerûnek” jellemzett lakásbelsôn túl
a tippek szerint „szép, nagy rét” húzódik,
esetleg erdô. Vajon másképpen mûködik-
e a gyerekek fantáziája, mint a felnôtteké?
Sokféle válasz érkezik, a rögtönzött köz-
megegyezés – és a játékmesteri megerôsí-

tés – szerint a gyerekeké színesebb, a fel-
nôttekét kiöli az állandó stressz. Megjele-
nik-e a színpadi térben a magány? Igen:
alig van bútor, nincsenek színek, nincse-
nek képek, unalmas, rideg minden. Megje-
lenik-e félelem? Igen: az ajtó zárva van,
mintha azok, akik itt élnek, rettegnének a
külvilágtól. „Úgy néz ki, mintha a terroris-
ták az elôbb robbantottak volna”, mondja
egy negyedik osztályos fiú. Mihály Péter
azzal zár, hogy „tök jó lenne, ha elôadás
után folytatnátok a beszélgetést – egy-
mással, a szüleitekkel, a tanáraitokkal. Na-
gyon boldoggá tennétek minket, ha meg-
osztanátok velünk is a gondolataitokat”. A
Széttört tálhoz szórólap is készült, amely a
gondolatok megosztásához kínál kérdése-
ket: „Mirôl szólt nektek ez a történet? Mit
tör össze Apa igazából, amikor összetöri a
képzeletbeli barátnak kitett tálat? Szerin-
tetek mitôl félnek igazából a szülôk?” 

((VVaallaammiinneekk  ttöörrttéénnnniiee  kkeellll..  VVaallaammii  ttöörr--
ttéénntt..)) A körülbelül 20 perces elôkészítô-
felvezetô beszélgetés után megkezdôdik
az elôadás. A hihetetlenül világos, áttetszô
panelekbôl építkezô – egyúttal hihetetle-
nül sûrû, sokrétegû és mindvégig bizony-
talanságban tartó – párbeszédekbôl az
„átlagos”, „hagyományos” család klasszi-
kus alá-fölérendeltségi és kommunikációs
viszonyai (végzetes kommunikációs zava-
rai) bontakoznak ki nagyon tisztán, mo-
dellszerûen. Ezeket a hagyományos játsz-
mahelyzeteket valami meg nem nevezett,
de egyszerre konkrét és egzisztenciális ka-
tasztrófahelyzet (határhelyzet) élesíti még
kontúrosabbá – és teszi végletesen bi-
zonytalanná („pár éve, ha valaki ezt mond-
ja… el se hittük volna”). Az „ehess, ihass,
ölelhess, alhass” univerzális és alapvetô
emberi feltételrendszere van szétomlóban
(központi téma az evés, központi motí-
vum a tál, a bútorokat megsemmisítik
stb.). Az ismeretlentôl való félelem és az
értetlenségbôl fakadó tehetetlen düh kö-
vetkezményei (Apa: „Hogy szabaduljak
meg valakitôl, aki nincs?”), a másik fölött
gyakorolt hatalom és a felelôsségvállalás-
felelôsséghárítás természetrajza, a bûn-
bakképzési mechanizmusok és önigazolá-
si, megfelelési kényszerek mûködése –
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mind kirajzolódik a Széttört tálban. „Ez
nem mehet így sokáig. Valaminek történ-
nie kell. Különben lassan az egész világ le-
áll”, mondja az Apa az elsô jelenetben, az-
tán mindent megtesz azért, hogy lehetô-
leg semmi ne változzon: „...akkor is itt
ülök és úgy teszek, mintha még mindig
ura lennék az életemnek”. A „valaminek
történnie kell” nyitó állításától jutunk el
odáig, hogy: „Valami történt odakint. Az
utcák teljesen üresek. Megnézzük, hogy
mi van?” A kérdést a rejtélyes Valaki teszi
fel, a Lány válasza: „Igen.” És kilépnek a já-
téktérbôl – eltûnnek a szemünk elôl. 

((BBáább  ééss  bbáábbjjááttéékkooss..)) A színészek – Pap
Lujza, Bellus Attila, Kátai Kinga – szépen,

tisztán, koncentrált, pontos és jól artiku-
lált játékkal vezetnek végig a történeten.
A közönség végig tapintható figyelemmel
követi a történéseket. A Lány által terem-
tett képzeletbeli barát – a láthatatlan em-
ber – és a Lány viszonya talán a báb és a
bábjátékos viszonyaként írható le a leg-
pontosabban. A képzeletbeli barát eleinte
„kitett én”-ként, a világ és önmaga közé
állított védôfalként, vagy inkább ajtóként,
sajátos „kommunikációs csatornaként”
mûködik. „Rendesen kéne bánnod vele”,
mondja a Lány az apjának. Voltaképpen in-
kább önmagáról, a saját vágyairól beszél.
A Mihály Péter képében megtestesülô
Senki, illetve Valaki pozíciójának megfejté-

se nehezebb is, könnyebb is. Maradjunk
annyiban, hogy ha katasztrófa van, a be-
zárkózás, az ablak valóságos és metafori-
kus bedeszkázása nem segít. A Széttört tál
ellenmese: ott van vége, ahol a szabályos
mesék elkezdôdnek; ahol a Lány kilép a
házból. A mesehôsnek megtiltják, hogy el-
hagyja a számára kijelölt helyet, de ô sza-
bályt szeg, és útnak indul. Muszáj kilépnie
és elindulnia. (A színházi nézôtér védettsé-
gébôl is muszáj kilépnünk. A történet ott
kezdôdik, ahol a taps véget ér.) 

Edward Bond: 
Széttört tál
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Fordította: BBeetthhlleennffaallvvyy  ÁÁddáámm

Dramaturg: MMaaddáákk  ZZssuuzzssaannnnaa

Díszlet: MMéésszzáárrooss  TTiibboorr

Jelmez: SSzzôôkkee  JJuulliiaannnnaa

Világítás: GGiibbáárrttii  TTiibboorr
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Kortárs klasszikusok

Mai magyar színdarabok 

SSzzéékkeellyy  CCssaabbaa: Alkésztisz
JJeelleess  AAnnddrrááss: József és testvérei

GGyyuullaayy  EEsszztteerr––RRáábbaa  RRoollaanndd: Don Quijote
GGáábboorr  SSáárraa––HHeeggyymmeeggii  MMááttéé: Kohlhaas

Az Olvasópróba sorozat harmadik kötetében 
olyan darabok olvashatók, amelyek kortárs szemlélettel

gondolnak újra mitikus hôsöket és mesélnek újra
klasszikus történeteket.

Kapható a Színházi könyvek webáruházban (szinhazikonyvek.hu) 

és az Írók Boltjában. 
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