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ÉRCZES LÁSZLÓ

pusztulás képei

z Ének Phaedráért Miskolcon

(,,...ez a darab az élet távolléte, a
korong, amely elfedi a napot, a
napfogyatkozás, a pont, ahonnan
a változásnak kell kiindulnia, a
csend, a hallgatás, amikor a
madarak várakoznak, kicsivel
előtte és kicsivel utána." P. O.
Enquist)

bben a darabban tehát nincsen élet. De az
ró és az előadás szándéka szerint ennél
öbbről van szó. A hiányról. Az élet hiá-
yáról. Márpedig a hiány nem azonos a
özömbös semmivel, a kiáltó csenddel, a
ozdulatot, cselekvést rögzítő der-
edtséggel. De az élethez remény kell, a

eményhez jövő, a jövőhöz pedig a jelen
endje. A rendnek - legyen az bármilyen
elen idejű - lényege az etikai normák pil-
anatnyi rögzítettsége, ideiglenes, de tör-
ényként tisztelt állandósága. Vagyis a
endben létezik helyes és helytelen csele-
edet, létezik bűn és létezik büntetés.

Ha szemügyre vesszük a Phaedra híres
áltozatait, akkor láthatjuk, hogy a szerzők
zámolnak ezzel a renddel. Euripidésznél
z istenek rendje és párviadala tesz
árójelbe minden emberi cselekvést,
phrodité nem bocsátja meg Hippolytos
űtlen Artemisz-imádatát: „De vétkezett
nellenem, Hippolytos, ezért kell még e
zent napon lakolnia." Phaedra már csak
z isteni szeszély kiszolgáltatott áldozata:
Elpusztul Phaedra is, de híre fenn-marad.
agy árnak még az ő vesztét sem

arthatom azért, hogy ellenségeim lakol-
anak, ahogy magam szabom ki bünteté-
üket." Mindenesetre lennének helyes
épések, lenne mód elkerülni a tragédiát,
mi Somlyó György, Racine fordítója
zerint arra ad választ, „miért hal meg az
mber". Meghal - tragikusan! -, mert nem
elyesen lép. Mert elköveti azt a bizonyos
ragikus vétséget, ami megtöri, megsérti,
tlépi az istenek által vagy nélkülük
enntartott, létező rend falait: „ ..egy
ragédiát sem írtam, ahol az erény annyira
itűnnék, mint éppen eb-ben. A legkisebb
ibák is elnyerik benne szigorú
üntetésüket, a bűn puszta gondolatát
ppoly szörnyűségesnek mutatja, mint
agát a bűnt. A szerelem gyarlóságai

alódi zsarnokságként tűn-nek ki benne; a
zenvedély szerepeltetése csak arra való,
ogy megmutassa a zűrzavart, ami belőle
zármazik." Való-színű ugyan, hogy
acine bevezető sorait

praktikus szerzői felvezetésnek kell vél-
nünk, melyben a vad és őrült szenvedé-
lyek színpadi jelenlétét próbálja a
klasszikus és elegáns színházi formákhoz
szokott publikummal elfogadtatni. De
művében jó és rossz, erény és bűn
világosan elkülönülnek. A dráma
feszültségét éppen az a tény adja, hogy
hősei tisztában vannak hibás lépéseikkel -
vagy utóbb megbizonyosodnak felőlük -,
de sorsuk kiszolgáltatottjai. A gyarló
ember vétkezik: Oinone úrnőjét védve
hazudik végzeteset, Phaedra igazán
szereti férje fiát, Hippolytost, aki majd
hősként szembe-száll a tengeri szörnnyel,
Theseus pedig őszintén megbánja vétlen,
de megbocsáthatatlan bűnét.

Nem a történet fordulatainak változása
mutatja meg Enquist darabjának lényegét.
Ezek a változások következmények.
Következményei annak, hogy az író az
eredeti történetet egy rendet, hitet,
hősöket nélkülöző, pusztuló világba
helyezte át. A rend hiánya nem a régi és
az új rend találkozásából, ütközéséből
származó zűrzavart jelenti. Ürességet
jelent. Céltalan, távlattalan jövőt, ami a
jelen folyamatos rohadásából születik. A
közömbös és könyörtelen idő tehát
elhozza a jövőt, ezzel terhes már a
penészes jelen. De remény nélkül való
bekövetkezés az, ami lesz. Enquist témája
a halált vajúdó idő, melyben az értéke
vesztett múltra nem válaszol a jelen.
Pontosabban egyetlen válasza van: a
tagadás. „Nem, nem!" - ezzel - az ifjú
Hippolytos elutasító szavaival - kezdődik
a dráma, és ezt a nemet visszhangozza
később minden történés. A jelen tehát
azonos a pusztuló múlttal. Ezt tükrözi a
szerző által elképzelt tér is, melyben
egyetlen, tengerre néző ab-lak van, egy
„aszketikus kopár négy-szög, nincs rajta
semmi díszítés, az egyik belső oldalát
penész borítja". Ide csúsznak-másznak be
a piszkosszürke fallal összeolvadva a
követ sikáló szemetesek. Phaedra
szobájában üres boroskorsók hevernek,
tükre megrepedt, annak egyik fele leesett,
az aranyfesték lekopott róla, Aricia
belépésekor pedig „zölden tenyé

sző penészfolt" jelenik meg a falon.
Mindez a pusztulás folyamatába illesztve,
aminek végén a szürkészöld penészfoltok
ellepik a falakat, és a négyszögletes kő-
lapok megrepedeznek. A szereplőket a
halálba rögzülés pillanatában látjuk,
minden megnyilvánulásuk kétségbe-esett
ragaszkodás az élet látszatához.
Theramanes öreg és fáradt, személyisége
már felolvadt, és elveszett a hatalmat
kiszolgáló hivatalokban, és most, élete
utolsó éveiben megpróbálja magát
tanítványában, Hippolytosban
megvalósítani - reménytelenül. Hippo-
lytos ugyanis képtelen bármivel azono-
sulni. Mindenre egykedvű tagadással te-
kint, nem szereti Ariciát - nem is ismeri a
szeretetet, illetve a bullaszaggal azonosít-
ja azt -, nem küzd meg semmiféle tengeri
szörnnyel, nem menekül üldözői elől.
Születése óta a halált várja, Aricia szép
és fiatal, de tekintetében ott ül a belső
üresség, be kell érnie, be is éri a fakó rí-
tusok unalmas ceremóniáival. Oinone
már maga a tenger. Vágyak nélkül való
bölcs. A női viszketéssel együtt kimet-
szették testéből a boldogság és boldog-
talanság érzetét is. Tenger-közönye halott
rendet képvisel. Másféleképpen, de halott
rendből érkezik Theseus is. Gyermeki
zsarnoksággal őrzi hatalmát, szívós
nemzedéke vad és ravasz ösztönével csú-
szik ki a szorított helyzetekből. Védeke-
zésül önmagára kényszerített butasága
csak álarc, mert nem akarja látni, hogy
nincs mit őrizni, rendje már rég elveszett,
ő maga pedig halott. Phaedra öregségével
és céltalan életével viaskodó asszony.
„Arca halvány, beteges... nem olyan,
mint régen. Mert túl sok a bor, mert
unatkozik, mert túl sokat néz ki az ab-
lakon. Undor és zabálás." Az ő álarca a
pusztító szenvedély, mely nem a sze-
relemből, hanem a haszontalan élet gyöt-
rő érzetéből fakad.

Enquist tragikus játéka egy távlatot és
rendet nélkülöző világban céltalanul le-
begő, illetve ezt pótcselekvéssel, ösztön-
élettel, önáltató hazugsággal és kívülálló
tagadással leplező emberi sorsokat mutat
be. A miskolci Nemzeti Színház szép elő-

Enquist: Ének Phaedráért. Tímár Éva és Lontay Margit a miskolci Nemzeti Színház előadásában



dása megfelel ennek, Csiszár Imre ren-
dezésének úgy sikerül egy eredeti és sze-
mélyes elképzelést színpadra állítani, hogy
közben megőrzi az enquisti mű lényegét.

A miskolci előadás is a pusztulás képeit
rajzolja meg, de Csiszár az írónál sokkal
erősebb kontrasztokban fogalmaz.
Nemcsak azonos jelentésű, egymást erő-
sítő jelzéseket kapunk (rohadó épület,
töredező kőlapok, rendetlen szobák,
mocskos szemetesek ... ), hanem a gyakran
ellentétes értelmű vizuális, akusztikus és
verbális jelek új, gazdagabb jelentést
szikráztatnak fel.

Ezt tükrözi Mártha István fel-felbuk-
kanó, hangulatilag meghatározó szerepet
játszó zenéje. Alaphangját az állandóan
jelenlévő tenger monotóniája adja, ezt
azonban folyamatos variációkkal teszik
jelen idejűvé a színpadi történések és az
erős hangulati hatást kiváltó, a vész-
jóslótól a komikusig terjedő zenei motí-
vumok.

A tér (Vayer Tamás munkája) végte-
lenül egyszerű, mindvégig változatlan,
hatása ugyanakkor az utolsó pillanatokig
intenzív. Kétoldalt befelé szűkülő, csem-
peszerűen csillogó, világossárga,
masszívnak tűnő fal, a földön kőlapok.
Nem igazán konkrét tér, lehetne ez ókori
csarnok, közönyös lakótelepi folyosó vagy
hideg kórházi alagsor. Mindezt tovább
tágítja időben, a belső történéseket pedig
egyszerre kiemeli és jelentékteleníti a
hátsó fal közepén levő ablak, melyre a
békésen és időtlenül hullámzó tenger képét
vetítik. Mindenütt szimmetria, moz-
dulatlanság. A terem és a tenger hideg és
közömbös rendet sugall. Ebben a tér-ben
minden egyes tárgynak és színnek, minden
elmozdulásnak kiemelt jelentősége van.
Csiszár számol ezzel, sőt tudatosan épít
erre. Itt nincsenek penészes fa-lak és
szétdobált boroskorsók, nincsen a belső
káoszt megmutatni akaró külső
rendetlenség. Így viszont ami van - egy
tükör (nem kopott, nem töredezett) és egy
kés - különleges hangsúlyt kap. Ugyanez
vonatkozik a ruhákra. (Jelmez: Szakács
Györgyi.) A fehérben földön heverő
Phaedra szinte egybeolvad a szobával.
Ahogy lassan előbújik és élni kezd a
térben, úgy változik vele a ruhája is.
Szenvedélye tetőpontján izgató, vörös
selyemruhában próbálja elcsábítani Hip-
polytost, majd csalódottan, szürke pok-
róccal betakarva üldögél a sarokban. A
változást, a pusztulás folyamatát csak
Phaedra és Theramenes ruhái közvetítik.

Csak velük történik valami, csak ők jut-
nak valahonnan valahová. Mindketten az
ifjú Hippolytosba vetítik ki kései vá-
gyaikat, és rá kell döbbenniük vállalko-
zásuk abszurditására. Ebben az értelemben
- a világ és önmaguk felfedezésének
folyamatában - nem jelent történést a
hazatérő Theseus megdöbbenése vagy
Hippolytos halála. Előbbinek mind-egy, ki
él és ki hal rajta kívül, utóbbit pedig saját
élete vagy halála sem érinti meg. Theseus,
a katona durva, harcedzett bőrruhájában,
laza (könnyen oldható!) nadrágban
becaplat, jön-megy, mocskos-véres lábán
saru csattog. Hippolytos ruhája pontosan
jelzi az enquisti szándékot: szép, de hideg,
kékeszöld öltözékben, ugyanilyen színre
festett arccal áll a falnál a megérinthetetlen
ifjú. Oinone a szobrok méltóságával idézi
a vénséget, szépen megkomponált talál-
kozása Ariciával és Phaedrával a párkákat
juttatja eszünkbe. Joggal, hiszen a darab
témája az idő. A tenger hullámai
érzéketlenül görgetik fel azt a jelent, amit
a szereplők egyike sem képes megragad-
ni. Theseus a múltat, a voltat húzkodja,
ráncigálja elő, és azzal hitegeti magát,
hogy a z van. Nem hiszi el, hogy nincs a
kezében semmi. Hippolytos elhiszi ezt
magáról, sőt tudja, hiszen ökölbe zárt
kézzel nem nyúl semmiért.

Csak Phaedra kap a jelen után. Itt, ezen a
ponton ragadható meg a dráma és az
előadás közti különbség. Enquist és
Csiszár nem ugyanazt gondolják Phaed-
ráról és szenvedélyéről. Enquist távol-
ságtartóbb és ezért szigorúbb. Inkább
szánja mint szereti Phaedrát, nem tartja
többre, mint társait. Neki sem bocsát meg,
szenvedélyét - mint korábban utaltunk rá -
- az értelmes élet hiányát pótló
álmegoldásnak tartja. Munkanaplójában
így ír: „Azt hiszi, hogy »szenvedély«
kerítette hatalmába, de hogy mi a szen-
vedély, nem látja tisztán. Ez a »szenve-
dély« valójában csak lepel, alatta sokkal
bonyolultabb és valósabb valóság lap-
pang, mint az erotikus. A »szenvedély«
Phaedra számára annak a kívánása, hogy
szükséges legyen, hogy ne csak mások
által létezzék." Csiszár Imre rendezésé-ben
Phaedra szép, vonzó, méltóságát őrző
asszony. Szenvedését komolyan kell
vennünk, azt nem(csak) az öregedés, az
ital, a feleslegesség érzése szüli, hanem az,
hogy elementáris erejű szenvedélyét nem
élheti ki. Személyében jelen van az élő,
érző Nő a színpadon. Csak annyiban
felesleges, hogy nincsen társa, hiányzik a
Férfi. Nem tudni, szándékos-e ez a hang-

súlyeltolódás vagy sem, mindenesetre így
kapja meg igazi értelmét a cím - Ének
Phaedráért - így lesz tragikus és katartikus
erejű Phaedra halála. Viszont ugyanez --a
távolság időnkénti hiánya - okozza azt is,
hogy egy-egy pillanatra megtörik az
előadás egysége. Az első részből -
melynek középpontjában Phaedra áll -
hiányzik a humor, az irónia, ugyanakkor a
második résznek - mely szinte a befe-
jezésig a váratlanul hazatérő Theseus
mágneses terében játszódik - alaphangja
lesz a humor, és ebben a közegben ez a
Phaedra idegenül mozog.

Ebben a rendezésben a szereplők egy-
egy erős színt képviselnek. Egy határo-

zottan körvonalazott karakterbe zárva szűk
amplitúdón belül mozogva kell intenzív
hatást elérniük. Ezt Csiszár összeszokott
csapata maradéktalanul megvalósítja.
Mihályi G y ő z ő a penész-arcú ifjú
Hippolytos. Abszolút kívülálló, aki mindig
csak vár. Középen csak akkor látjuk,
amikor Phaedra odacipeli, és ami-kor
magára erőszakolja a házasságkérés
ceremóniáját. Egyébként csak áll a fal
mellett. Kifelé passzív, semmit nem vár-
hatunk tőle. Mihályinak sikerül érzékel-
tetnie, hogy mindez nemcsak belső üressé-
get, de befelé sűrűsödő, elfojtott, leszorí-
tott erőt is takar. Ez az erő majd egyetlen
értelmetlen kiáltásban robban, amikor a
védekezést és harcot nem ismerő ifjúnak
kiszúrják a szemét. Tanítóját, szellemi
atyját Szirtes Gábor játssza. A két színész
közt nincsen korkülönbség, és 'ennek
figyelmen kívül hagyása nem érthető egy
olyan darab esetében, melynek egyik
alaptémája az idő, a generációk találkozása
és ütközése. Szerencsére Szirtes nem az
öregség külső jegyeinek összegyűjtésén
fáradozik. Theramenese mindenek-előtt
fáradt. Ismeri önmagát, a világot, és tudja,
hogy megérdemlik egymást. Örökké nyitva
tartott száján zihálva, rekedten hullanak ki
a belső rohadás szavai, lassan kívül-belül
hozzárohad a patkánylétű szemetesekhez.
A harmadik férfi Theseus. Blaskó Péter
belépésekor azon nyomban megváltoznak
az előadás hangsúlyai. Jelenléte olyan erős,
hogy felbillen a produkció egyensúlya. A
vele berobbanó humor pedig le-lesöpri a
többiek komolyan vett mondatait. Ez nem
színészi hiba. Ha az első részből nem
hiányozna az ironikus hangvétel, akkor a
váratlanul be-csörtető Theseus nem okozna
ekkora hangsúlyeltolódást. Így
mindenesetre még nyilvánvalóbbá válik,
hogy Theseus úgy mozog saját rendjében,
mint elefánt a porcelánboltban. Fiának
tökéletes ellen-



téte. Folyton jön-megy, cselekszik, ma-
gyaráz, szavai, konspirál. Blaskó pompás
humorérzékkel rajzolja meg ezt az
állatembert, akinek elsőre minden magá-
tól értetődő, de éppen ezért érik folyton
meglepetések. Letolt. nadrággal hősies-
ségről szónokol, és értetlenül veszi tu-
domásul, hogy asszonya ellöki magától.
Mindent a sajátjának tekint, és ezért min-
dig meglepődik, amikor a dolgok ki-.
csúsznak a kezéből. Az Ariciát játszó Frá-
ter Kata azért van nehéz helyzetben, mert
míg Theseus öncsaló komédiázása csupa
külső megnyilvánulás, addig neki
mozdulatlanul, látványos gesztusok nélkül
kell elfojtott belső energiáiról
tudósítania. A színésznő igen jól meg-
oldja feladatát, tekintete erőt, téboly előtti
pillanatot sugároz, moccanatlanra fe-
szített teste méltóságot és robbanás előtti
állapotot fejez ki. Oinonét Lontay Margit
játssza. Furcsa, groteszk ötvözetet
teremt: az öregség méltósága,
mindentudása keveredik a felesleges-
séggel, a káráló hiábavalósággal. Egy-
szer-egyszer feláll , valószerűtlenül meg-
nyúlik, groteszk méltósággal néz le az el-
múlást nem ismerő, jelenért hadakozó
emberre. Máskor mint odahajított rongy-
csomó, üresen üldögél a homályban.

legnehezebb helyzetben a Phaedrát
játszó Tímár Éva van. Ez a hálásnak tűnő
főszerep több buktatót is rejt (melyeket a
színésznő lehetőségein belül sikerrel
kikerül). Phaedra darabkezdő monológja,
melyben az életről , halálról, a kelő, majd
perzselő napról, az időről beszél,
fantasztikusan erős, alig folytat-ható
indítás. A Phaedrára koncentráló
rendezés nehezíti is a színésznő helyzetét,
de Tímár Éva bírja erővel, a kény-szerű
„túllihegés" jeleit alig venni észre
játékában. Azért is képes erre, mert min-
den lehetőséget megragad a játékra. Fel-
szabadult örömmel veti magát a csábítási
jelenetbe, és sokszínű színészi eszközeit
takarékosan beosztva megmutatja a zi-
háló, mindent felégető szenvedély mögött
a rafinált, célratörő, szeretetért nyüszítő
asszonyt, Teljes embert formál, halála
ezért tragikus. És amikor társai
szertartásosan elindulnak holttestével a
tenger felé, szinte katartikusnak érezzük a
pusztulás utolsó képét.

Per Olov Enquis t : Ének Phaedráért (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Viola József. Díszlet: Vayer
Tamás m. v., Jelmez: Szakács Györgyi. Zene:
Mártha István. Rendezte: Csiszár Imre.

Szereplők: Tímár Éva, Mihályi Győző,
Blaskó Péter, Lontay Margit m, v., Szirtes
Gábor, Fráter Kata, Sárkány János.

PÁLYI ANDRÁS

A „mérték utáni
ionesco

Két egyfelvonásos Kaposvárott

„Ez nem pszichológiai színház, nem
szimbolikus színház, nem szociális szín-
ház, nem is költői , nem is szürrealista.
Ennek a színháznak még nincs címkéje,
még nem található meg a konfekcióosz-
tályon - ez mérték utáni színház; de el-
veszíteném az önbecsülésemet, ha nem
tudnék neki nevet találni. Számomra ka-
landszínház ez, a szó szoros értelmében,
ahogy kalandregényről beszélünk. Mert
olyan ez a színház, akár egy kalandos

lovagregény, illogikus, m in t a Fantomas,

valószínűtlen, mint a Kincses sziget és ir-
racionális, mint a Három testő r . De mint
ezek, költői és burleszk és egzaltált, és
mint ezek, izgalmas. Ú g y látszik,
minduntalan megszegi a »játékszabályo-
kat«. Mégis szemben áll a hamiskártyás-
színházzal." Jacques Lemarchand elfogult
Ionesco-üdvözléséből valók e szavak,
abból az immár színháztörténeti je-
lentőségű írásból, amely Ionesco
színműveinek ötkötetes Gallimard
kiadású gyű jteményében előszóként is
olvasható. És abból az alkalomból
idézzük, hogy - enyhén szólva is, meg-
lehetős késéssel - Kaposvárott lezajlott az
első magyar Ionesco-bemutató. A Különóra

- amelyet korábban A lecke cím-
mel is emlegettünk és ál kopasz énekesnő, a

szerző két egyfelvonásos alap-műve, az
előbbi 1950-ben, az utóbbi 919-ben
íródott, s különös rekord fűző-

Ionesco: Különóra (kaposvári Csiky Gergely Színház). Csákányi Eszter (Tanítvány) és Lukáts Andor
(Tanár)


