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A Szigligeti Színház 2013 óta minden tavasszal 
jelentkező HolnapUtán fesztiválja tavaly talált 
rá igazán nevéhez illő küldetésére: a holnap és 
a holnapután – tehát egyetemista és pályakez-
dő – színházi alkotóinak találkozóhelyévé, 
seregszemléjévé, időszakos műhelyévé kíván 
válni, az eddigi két kiadást látva, komoly siker-
rel.

Az idei program gerincét a kortárs hangon 
megszólaltatott klasszikus művek adták, s a 
szakmai beszélgetések és a fiatal alkotóknak 

szervezett workshop is a klasszikus drámák 
újrahangszerelhetőségéről szóltak.

Egy igazi fesztivál persze, ahogy a szó is jelzi, 
ünnep, maga az élet, amiről illik valamiféle lenyo-
matot készíteni. Az idei fesztivál-blogot Brassai	
Eszter, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, 
Becsey-Imreh	Noémi, a budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem, Miklós	Dalma	Bettina, a 
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem és 
Sebesi	István, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem teatrológus hallgatói jegyezték.

SZÍNHÁZI BLOGOK 
A HOLNAPUTÁNBAN

A bennünk motoszkáló 
végzetről

Bárhol lehetne a művelt Nyugaton az egykori Sonnenfeld nyomdából 
kialakított kulturális intézmény, a nagyváradi Szigligeti Színház Stúdiója, 
ahol a házigazdák Kapufa és öngól című előadását nézzük. A Moscovei 
(azelőtt Szilágyi Dezső) utcai pazar bérpalota a város százhúsz évvel 
ezelőtti nagy korszakát sejteti. A hátsó traktusban az ipari tér nyersesége 
és funkcionalitása egyszerre lehetőség és kihívás a benne alkotóknak. 
Egyrészről nem eleve meghatározott keretbe (színpad-nézőtér) kell életet 
lehelni, hanem teljes szabadságban lehet tobzódni a játéktér berendezése-
kor, másrészt a hosszanti irányban kétoldalt, egymással szembeállított, 
tribünszerű nézőtérbe így is belóg két tartóoszlop.

RákayTamás díszlet- és jelmeztervező mindkettőt belekomponálja a hol 
sportpályát, hol kórházat jelző játszófelületbe: a labdajátékok kapuhálójá-
nak rácsozata megismétlődik az oszlopokon, mint ahogy a szereplők 
sportmezre hajazó jelmezén is, apróbb mintázattal. A legfelső nézői sorok 

mögött férfi próbababák tornyosulnak, változó megvilágításban Leni
Riefenstahl Az akarat diadala c. filmjének árja testszimbólumait, vagy 
éppen a Sztálin-barokk (szocreál) munkás-paraszt-sportolóinak erőt 
demonstráló, félelmetes szobrait idézik.

A brutalitás végig jelen van Körmöczi-KrivánPéter Kapufa és öngól című 
drámájában. A futballisták szigorúan zárt világában vagyunk. Kíméletlen 
edzések, tömény lábszagú öltözők, csapattársak közötti véd- és dacszövet-
ség, kirobbanó és végzetes kegyetlenség jellemzi ezt a rejtélyes életformát. 
A megjelenített történet szerint egy futballcsapat kapusának barátnője, 
aki épp a csapat edzőjének lánya, öngyilkos lesz. A csapat tagjai csoporto-
san követnek el rajta erőszakot: a róla készült erotikus felvételekkel komp-
romittálják, megalázottságának feloldását véli megtalálni a halálban. 
Mindezt barátja elmeséléséből tudjuk, akit csapattársai félholtra vernek, 
amikor barátnőjét védelmezné. Egy fejrúgás következményeképp vérrög 
keletkezik az agyában, ami bármikor a halálát okozhatja. Innentől élete 
versenyfutás az idővel, el- és leszámolás saját magával, szüleivel, csapatá-
val, szűkebb és tágabb környezetével, és főleg szerelmével.

Ahogyan az épület lehetne bárhol, benne a dráma is kompatibilis az 
aktuális színházi irányvonalakkal. Bárkit bárhol megszólít. Mehetne en 
suite a West End valamelyik bulvárszínházában akár. Mégsem közhelyes. 
Líraisága magával ragadó. A kapusfiú tragédiája mélyen megérintő. A sors 
kegyetlensége megrendítő. Tehetetlenül szemléljük az élet és halál közötti 
vergődés kilátástalanságát. SusanSontag jut eszünkbe, amikor a betegsé-
get metaforaként jellemzi és misztikummal övezi.

A nagyváradi színház ifjú erőssége, SebestyénHunor viszi az előadást, 
Boy, a kapus szerepében. Magasan kezd és az előadás 100 percében végig 
magasan tartja a feszültséget. Többszintűen kommunikál, szinte minden 
egyszerre történik, a sűrített szöveg hol szüleihez, hol barátnőjéhez, csa-
pattársaihoz, edzőjéhez, orvosaihoz, de főleg önmagához szól. Barátnője és 
önmaga halálának feldolgozhatatlanságát letisztult eszközrendszerrel 
közli. Világosan, szerényen és hitelesen. Amikor félig agyonverik, a nyo-
mokat rezzenéstelenül kommentálja, de mi nézők szinte érezzük sebeinek 
sajgó fájdalmát. Amikor szülei vagy edzője előtt titkolná kék-zöld foltjai-
nak eredetét, átérezzük szégyenét. Hol szülei simogatására vágyó kisfiú, 
hol a maga igazságáért harcoló akaratos felnőtt. A kórházi jelenetben, ami-
kor szembesül állapotával, halálfélelmét leplezi, segítséget nem kér, egye-
dül van már a lét és nemlét közötti titokzatos régióban.

Szerelmét, Szuzit TőkésImola adja. A légies táncosnő törékenyen lebeg 
Boy képzeletében, emlékeiben. Amikor nem a futballcsapat tagjai, Gajai
Ágnes és Kiss Csaba Boy odaadóan aggódó szülei. A többi csapattársat 
CsatlósLóránt, HunyadiIstván, KocsisGyula és TrabalkaCecília alakítja. De 
ők a kórházi orvosok is. Fehér álarcukkal az antik világ kórusára emlékez-
tetnek, kihangosított beszédükkel másvilágiaknak tűnnek. Anonimitásuk 
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örök érvényűvé teszi a történetet. Precízen összehangolt mozgásukért 
Tőkés Imola a felelős. Lassított gesztusaikkal egyszerre jelenítenek meg és 
ironizálnak létező, mindennapi helyzeteket.

A halálát okozó agyi vérröggel Boy állandóan kommunikál, a Sam 
nevet adja neki. A vérrögöt Ungvári Oscar alakítja. Az előadás szerves 
részévé váló zenét is ő szerezte. Beszélgetőtárs és hangulatjelentő egyszer-
re. A drámaiságot, az izgalmat és a lírát is megfogalmazza. Nem tülekedő. 
Diszkréten ott van minden lélegzetvételnél, Boyjal együtt végig a nyílt szí-
nen. Hangszerére görnyedve, merev tekintettel áll vagy ül, az előadás min-
den rezdülését látjuk rajta, Boy néma leképezése, nyakszirtjén megeleve-
nedik az egész tragédia. Rendkívüli koncentrációja az előadás egyik erős-
sége.

Mint az is, hogy Tasnádi-SáhyPéter rendező a maratoni monológot úgy 
dramatizálta, hogy a nagy egyszerűségben szinte akciójeleneteket látunk 
egy-egy gesztusa segítségével. Biztos kézzel hangsúlyozza Boy párhuzamos 
közléseit. A helyszínek változásait finom súlypont-áttevésekkel oldja meg. 
A halál fenyegetését és tényét nem ezoterikus hókuszpókusszal jeleníti 
meg. Az elmúlás transzcendenciáját pacekba közli nézőivel. Szembenézünk 
a földöntúlival. Gyászolunk. És valahogyan úgy érezzük: nincs igazság.

Sebesi István

Tarka sötétség
Végzett teológus, gyakorló lelkész és színművészetit nemsokára abszol-

váló nézőtársamat kérdem, mit szimbolizálhat a búza. József történetéből 
idéz válaszul. Majd szomszédnőnk, teatrológus, rávágja: aratás, hiszen 
Augusztus a címe a darabnak, amit épp láttunk.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem B. Fülöp Erzsébet osztályának 
hallgatói nonverbális előadással érkeztek a HolnapUtán Fesztiválra. 
Rendezőjük BalázsZoltán, aki különlegesen egyedi világát ezúttal kizáró-
lag mozgásba fogalmazva állította színpadra. A szereplők nem táncosok, 
de tudjuk, legalábbis PinaBausch óta, hogy a táncszínházban a kifejezőerő 
elsősorban a színész személyiségéből fakad és nem feltétlenül táncának 
mesterségbeli tökéletességéből. Igaz, Pina Bausch wuppertali színházában 
az ajtónálló is minimum a párizsi operában volt magántáncos azelőtt.

A nagyszínpadi stúdió, ahol az Augusztus című előadás színre került, a 
befedett zenekari árokra felépített, tribünszerű nézőtérből és a teljesen 
összenyitott színpadból áll. Más színházak a nézői érdeklődés hiányában 
kényszerülnek e megoldás bevetésére. Így legalább gyorsan elfogy az a 

néhány jegy és nagy szériát élnek meg az előadások. De a nagyszínpadi 
stúdiónak előnye is van: tág fizikai teret ad az alkotói fantáziának, és a szí-
nészek közelsége bensőségessé teszi előadásukat, nekünk nézőknek.

Valóban, az Augusztus fő jellemzője az erős intimitás. Kilenc fiatalt 
látunk a színpadon. Testközelből. Annyira közelről, hogy egyenként hat-
nak ránk személyiségükkel, akkor is, amikor egybeolvadnak jelenetsora-
ikban. Búzával megtöltött zsákokból egy-egy szemet helyeznek ujjbegyük-
re, orrukra, azzal egyensúlyoznak. Az egyik zsák búzából leülni nehezen 
akaró, inkább nyöszörgő kiskutya lesz. Másik két zsák ólomlábként szol-
gál. Majd az egyik szereplőből is egy hatalmas nagy zsák lesz. Az egymásra 
rakott zsákok bábokként elevenednek meg. Elöl nyitott, magas sarkú 
cipőkkel méregetik, öntögetik a búzát egyik zsákból a másikba. A szerep-
lők néha eszik a magokat, néha kiköpködik. A színpadot borító 
balettszőnyegen egyre több a búzaszem, a notóriusan menetelő színészcsa-
pat megállás nélkül tapos végig rajtuk.

A fesztivál műsorfüzete szerint az előadás BrunoSchulz műve alapján 
készült. A tragikus sorsú, hatalmas tudású író lengyel zsidó volt. Az elmúlt 
századokban állandóan impériumváltást elszenvedő Galíciában született 
és élte életét addig, míg zsidósága miatt agyon nem lőtték. Azon a titokza-
tos vidéken élt Kelet-Európa legnagyobb zsidó közössége. A stetlek, a zsidó 
kisvárosok világa volt ez, tele szegény és még annál is szegényebb paraszt-
tal, kisiparossal, handléval és főleg csodarabbival. Bár ez utóbbiakat nagy 
kultusz övezte, a rendszeres pogromok elől mégis nagy hullámokban ván-
doroltak ki a galíciai zsidók Amerikába. Aztán egyszer csak már nem 
mehettek az Újvilába új életet kezdeni, hanem a lágerek gázkamráiból 
távoztak az öröklétbe.

Az előadás mesékkel, legendákkal, szimbolikus gesztusokkal átszőtt és 
megelevenített történetfragmentumaiban hol a társai által kirekesztettet 
kergetik, hol a különálló hajtja a többieket. Magány és társasélet, szabad-
ság és elnyomás, boldogság és szomorúság. A schulzi miniatűr világban a 
fenti fogalmakat idéző motívumok kapnak hangot az előadáshoz összevá-
logatott zenei aláfestés segítségével. Emblematikus számok csendülnek fel 
ikonikus zeneszerzők, zenekarok előadásában, Mozart, Schubert, The 
Andrew Sisters, Dave Brubeck, Quincy Jones. Elhangzik a német Luftwaffe 
egy indulója is. A weimari köztársaságot korunk nagy eladóművésze, Max 
Raabe dalai hozzák a színpadra.

Milliméteres pontosságú MesésGáspár playback dala Raabe grétagarbós 
dalára. Még az erős, öblögetős „r” hangok is plasztikusan megjelennek. 
Zsenák Lilla groteszk csücsörítése szervesen építi az előadás iróniáját, 
LukácsIvett Andrea az Éj királynője bosszúáriáját búzás zsákon szánkózva 
playbackeli. Olyan, mintha lebegne. FeketeRóbert egyszer csak lótuszülés-
ben levitál, de nyomorék koldus is lehetne akár. Szilágyi Míra másvilági 
sellő, tekintetével bűvöl. Jáger Simon kontorziós vállmutatványa önálló 
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revüszám lehetne. ErőssBrigitta derűje lehengerlő, DőryBrigitta kecsessége 
bűnbeejtő,SzabóJ.Viktor markáns kiállása a régi világ bonvivánjait csalja 
szemünk elé.

�Végül egy óra elteltével már csak egy búzaszemet látunk Mesés Gáspár 
ujjbegyén, leszűkített fénycsóvában. Lassan teljes lesz a sötétség. A színpa-
di sorsok vesznek el a sötétben, vagy a mi világunk egyre kilátástalanabb. 
Nem ok nélkül hezitálunk a taps előtt.

Sebesi István

Fogas kérdés, kabát válasz
Kerekes állványokból álló keretek, rajtuk vállfák, némelyik üres, a 

többin egy-egy magányos posztókabát, az egyik fogason tájkép. Táncosok 
a körben, csapzott, hasított jelmezben, kivillanó vállak, térd, ujj, lábujj, 
sarok. Tetoválás, hajfonat, Mickey egér konty, fehérre meszelt frizura, vilá-
gító, kék kontaktlencse. Van bennük, mindben, valami különös. Mozognak. 
Törik a testüket. Közben a háttérből szivárgó zongoramuzsikát időnként 
megszakítva a színpadon egy metronóm kattog, egy henger alakú, sámá-
nokat idéző hangszerből pedig tenger zúgása hallatszik. „Hát ez megint 
valami nagyon kortárs”– súgja valaki szomszédjának a nézőtéren. 
Csodálkozni ezen nehéz, hiszen egy fiatal alkotókra fókuszáló kortárs 
fesztiválon vagyunk, de mégis, mit kezdjünk az önmagukat nem magyará-
zó vizuális nyelvi elemekkel?

Eszembe jut, amit tegnap Ozsváth Zsuzsától a fehér teremben látható 
Meanwhile című kiállítás megnyitója után hallottam a kortárs művek befo-
gadásáról: „Ha valaki néz valamit, és hagyja, hogy hasson rá, akkor fogja 
meg azt az első sugallatot, gondolatot, ötletet, ami érkezik, ne eressze el, 
haladjon tovább azon a úton, amerre az viszi, és akkor egy hosszas és csa-
varos asszociációsorozaton keresztül eljut a saját megfejtéséhez.” 
Megfogadom a tanácsát, megpróbálok e gondolatok fényében kapcsolódni 
ehhez az egy óra hosszú, vizuális és auditív ingerekben gazdag, feszültség-
től duzzadó mozgáselőadáshoz.

A Duda Táncműhely produkciója Albert Camus Félreértéscímű drámá-
ját, egy tékozló fiú és családjának tragédiáját dolgozza fel. A középpontban 
az otthontalanság érzete, az egyetemes elvágyódás mellett emberi létünk, 
vagyis önmagunk keresése áll. Az előadásnak nem célja rekonstruálni a 
történetet, csupán a motívumokat őrzi és eleveníti meg, utat hagyva a sza-
bad asszociációk sorozatának. A „félreértés” a kortárs, kontakt és a nép-
tánc mozgásvilágából építkező mozdulatokban, gesztusokban, fizikai jel-

zésekben megnyilvánuló sajáton formanyelven bomlik ki. Nincsenek zárt 
keretek, határozott állítások. Inkább szuggesztiók, impulzusok, kérdésfel-
vetések. A néző a saját vonalán haladva saját értelmezéséhez jut, a puzzle-
darabkák számtalan verzióban képesek összekapcsolódni.

Kezdetben az egyén és közösség dinamikáját érzékeljük. Szerre mind-
kettő vergődését, harcát és diadalát. A közösség gépezetként beszippant, 
majd kilök. Az egyedül és együtt mozgás ritmusa felelget a metronómnak. 
Az öt táncos: HorváthEszter,BonifertKatalin,RusuAndor,KristonFruzsinaés
KolumbánNorbert testi munkája látványilag és technikailag is elképesztő. 
Hullámzás, hirtelen megfeszülő testek, remegés, szaggatott mozzanatok-
ból építkező folyamatok, ismétlődések, kényszeres mozdulatok sorozata, 
csoportos görcs. Az összefonódások és szétválások magukban hordozzák a 
család mint közösség összes feszültségét, az egyszerre ható vonzó és taszí-
tó erőket, szabályos testi ingát, örökmozgót alkotva a színpadon.

Az öt táncos, öt színpadi karakter megidézi a dráma öt szereplőjét: 
Marthát, Mariát, az anyát, Jant és az öreg szolgát. Lassanként kiválik és 
körvonalazódik az együtt lüktető csoportból, családból a központi szere-
pet betöltő fiú, aki vergődik, folyamatos kontaktust keres a többiekkel, de 
folyton kisiklik. Az öreg szolga intrikus figura, akinek tekintetében vala-
mi nem e világi csalafintaság bújik meg, olykor már-már maga az ördög 
alakját ölti magára, fő feladata az akadályozás. Az anya tehetetlen, beletö-
rődik sorsába, marionettként mozog, nem bűntelen, de nem is gonosz. A 
pénzéhes, makacs, akaratos, vad és indulatoktól állandóan túlfűtött lány, 
illetve a tiszta és ragaszkodó, reménységet sugárzó, de törekvéseiben elfoj-
tott lányalak ellentétpárként kapcsolódnak. A szereplők történetéről az 
előadás lehámozza a szavakat, tényeket, cselekvéseket, csak az érzéseket, 
indulatokat, impulzusokat, viszonyokat őrzi meg, azokból építi fel saját 
világát. Dühből, kétségbeesésből, aggodalomból, kíváncsiságból, sejtésből, 
elutasításból, vívódásból, mimikán, gesztusokon, mozdulatokon és ritmu-
son keresztül. A mozgás húzd meg, ereszd meg dinamikája folyamatosan 
jelen van szólóban, párban, csoportban, Állandó segítés-akadályozás ket-
tősségével átitatott, válságos állapotokba, végül pedig a megsemmisülésbe 
torkolló emberi viszonyok, családi és intim kapcsolatok kerülnek a néző 
elé.

A történet nyomait csak a drámából kölcsönzött néhány tárgy, jócskán 
továbbgondolt, szimbólummá fejlődő kellék őrzi. Ilyenek a pénz, a csésze, 
az igazolvány, a kabát. Nem lévén speciális helyük, szabályozott keretük a 
darabban, több szituációt is megidéznek, amelyek egyszerre bizonyulhat-
nak igaznak. Az igazolvány ugyanúgy jelképezi az identitástudatot, identi-
táskeresést, a tudat fogalmát, önazonosítást, mint a megtagadást. A csésze 
tartalmában ott lapul a méreg, mámoros ital, altató-bódító szer lehetősége, 
hatása a hirtelen villanó zöld és piros fényekben elevenedik meg, akár 
álomkép, rémálom, mámor, részegség, akár haldoklás formájában, de a 


