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ikerül valami új minőséget létrehozni a régi ala-

okon; többnyire nem marad más, csak a felhal-

ozott törmelékanyag. Ez a színpadi végzet

zokott beteljesedni a Csongor és Tündén, Az

mber tragédiáján és természetesen a Bánk bá-

on.

Verebes István a Kassai Thália Színházban

endezte meg vendégként a darab zanzásított

áltozatát. A derekasan meghúzott szöveget a

emzeti panoptikum mozgó viaszfiguráival sza-

altatta el. A különböző történelmi korok ruhái-

an és rekvizítumaival megjelenő figurák mintha

gy bazári eklektikájú divatbemutatón léptek vol-

a fel (az alcím is erre utal: történelmi divatrevű

ét részben). Ebben az időtlenné tett színpadi

özegben jól megfér egymás mellett a kacagány

s a bomber-dzseki, a lovagi páncél és a Giorgio

rmani-öltöny (jelmez: Dőry Virág). Míg Bánk

utomata pisztollyal teríti le a királynét, addig So-

om, a király kuruc testőre ormótlan karabéllyal

acifikálja a lázongó vidéket. Az előadás keringő

allamára indul, de a második felvonásban egy

ktuális diszkósláger instrumentális változata is

elhangzik. A jelen idejűvé tett történelem karne-

áli kavalkádjában gyors tempóban peregnek a

ól ismert történet képei.

Verebes a játékstílusban is végletes sokszí-

űséget követelt. A csipkébe bugyolált korabeli

ri ficsúrt alakító Tóth Tibortól (Otto) groteszkig

elfokozott karikírozó játékmódot látunk, Bibe-

ach viszont - akivel Ottónak a legtöbb párjele-

ete van - apró fintorokból és kézmozdulatokból

ogalmazódik meg Dudás Péter játékában.

gyanez a helyzet Gertrudis és Bánk esetében:

övesdi Szabó Mária harsányan ágálva jelzi a

özönségességet, míg Petrik Szilárd lelassítva

s lehalkítva igyekszik megjeleníteni a figura

ál)intellektualizmusát. (A csiricsáré vállkendővel

feldobott" kiskosztümben és tornyos mű-

ontyban pompázó Gertrudis inkább párttitikár-

eleség, mintsem királyné, Bánk pedig a maga

ivatos öltönyében, decens szemüvegében PR-

enedzserré avanzsált volt KISZ-funkcionári-

s.) A két játékstílust ötvözi, s ezzel a leglátvá-

yosabb alakítást nyújtja a Peturt játszó Bol-

oghy Olivér. Jellemző kép, hogy miközben lán-

oló szavakkal ostorozza a vacilláló magyar ura-

at, az asztal alatt borosüveget próbál kinyitni

lőször egy bicskával, majd a rabbitól kölcsön-

ért zsinagógakulccsal, végül a poroszló lán-

zsájával.

Sok apró gag és „nagy ötlet", szellemesek és

aposak vegyesen (Biberach egy pletykalap tu-

ósítójaként provokálja, aztán dokumentálja a

otrányt; Otto egy szado-mazo pornó mintájára

ötözi ki láncokkal az ágyhoz az elkábított Melin-

át...) Az alkotói kedv, a bátorság és az invenció

lapján ez a feldolgozás lehetne akár jó is. Csak-

hogy az előadásban lehetetlen az elmélyült mű-

gond bármiféle nyomára bukkani. Túl sok az

esetlegesség, a l'art pour l'art ötlet, az öntetszel-

gő radikalizmus. Biztos vagyok benne, hogy ezt

az előadást nagy élmény volt kitalálni és bepró-

bálni - nekünk, nézőknek azonban már keve-

sebb izgalom jut. A történetet röpke keretjáték

szegélyezi: a színészek kiállnak háttal a színpad

szélére, és fényjelre egyszerre hátranézve vi-

csorogva ránkvigyorognak. Nincs pátosz, per-

Minden érhető, semmi sem reveláló. Vala-

mennyi mozzanat jelentéssel bír, de alig illik

egyik a másikához. A játékot belengi a

különösség, ám nem látogatja a titokzatosság.

A Miskolci Nemzeti Színház speciális játszó-

helye, a Csarnok számára készített produkció, a

Phaedra és A Pincér a gödöllői kamaraszínházi

találkozón is ízig-vérig teátrumi matériának bizo-

nyult. S mivel valóban matériának, úgy helye-

sebb mondani: Zsótér Sándor vendégrendező a

dupla színjáték összes molekuláját színházi

mozgásba hozta. Lucius Annaeus Seneca Phaed-

ra című darabja nem a retorikus tirádák nyel-

vén csendítette meg a görögöktől és

Euripidésztől kölcsönzött mitológiai tárgyat,

Forgách András A Pincér című egyfelvonásosa

nem az abszurdoid csupaszságú

párbeszédekkel ejtette kelepcébe a nőt és a

férfit. A két, egymástól elütő, de eggyé vont-font

szöveg minden egyéb elemmel együtt a rövid,

feszes, szünet nélküli előadás komplex színházi

beszédmódját, jelrendszerét szolgálta. Más

kérdés, hogy a tiszta, biztos technika, ez az

egynemű eklektika nem sokat törődött a

tragicomoedia perpetua lelkével. Pedig Zsótér

és Forgách is bevallottan a két különböző nemű

emberi lény érzékek, érzelmek és agysejtek

diktálta pszichológiai hadviselésére volt kí-

váncsi. Valószínűleg Seneca sem nyilatkozhat-

na mást egy mai riporternek, mint hogy a „szere-

lem" egy féloldalas és fájdalmasan torz változa-

tát óhajtotta ábrázolni. Olyan szenvedélyt, amely

eleve reménytelen, sötét, pusztító voltában is vi-

lágszerű. Illetve világszerű, is nélkül.
Ha az antik kultúra és a modern kulturálatlan-

sze. De a bágyadt blaszfémián kívül van-e he-

lyette valami?

Katona József: Bánk bán (Kassai Thália Színház)
Díszlet: Mira János m. v. Jelmez: Dőry Virágm. v. Asz-
szisztensek: Szádvári Gabriella m. v., Széles
Aranka. Rendezte: Verebes István.
Szereplők: Fabó Tibor, Kövesdi Szabó Mária, Tóth
Ti-bor, Petrik Szilárd, B. Kovács Ildikó, Pólos
Árpád, László Géza, Boldoghy Olivér, Érsek György,
Bandor Eva f. h., Czajlik József, Dudás Péter,
Bocsárszky Attila, Bárta Sándor.

ság elegendő képzettársítást indít el a nézőben,

akkor neki - és a mű létrehozóinak is - nyert

ügye van. Ha a rejtett poézisre és a kesernyés

humorra ugyancsak fogékony, még elismerőb-

ben követheti az állandó színe-fonákja, színe-fo-

nákja szerepjátékot. A szép embertelenség tárul

föl. Az ember (két ember, kétszer két ember)

csődje; és a csőd maga, valóságos emberek

nél-kül.

Ambrus Mária erősen osztott, kétszintes teret

bocsátott Zsótér rendelkezésére. A közös ház

felső részét („a férfi szintje") és nagyobb alsó

részét („a nő szintje") egyaránt a mai tárgyi

világ uralta: a lélektelen gépiség, a praktikusan

sivár kényelem. Ebbe az építményegyüttesbe a

televízió, illetve a videotechnika kényszerű

fölöslegességgel ékelődött bele, az elektromos

hűtőszekrény mint egy színházi öltöző sajátos

kellékesládája működött, és félálombeli

metaforikus bútorok is elfértek, például egy

kettős hintaszékkel kombinált sakkasztal.

Ahányszor ez utóbbi mulatságosan döccent

egyet aktuális áldozatával, ahányszor a bábukra

fonódott egy kéz, annyiszor lett nyilvánvaló az

előadás nem kellemetlen, mégis kétségtelen

kiagyaltsága. Enyhébben fogalmazva: az az

agresszívan célorientált szimbolika, amely a két

szintet elválasztó (és egybe-fogó) háló

(függőágy, menedék, csapda stb.) lé-tében,

anyagában és kihasználásában is érvényesült.

A két egyfelvonásost két évezred választja el

egymástól. Zsótér természetesen a jelenből hív-

ta elő a múltat. Két drámáról, két-két személyről,

két összehangolhatatlan igényről, két-két ku-

darcról lévén szó, következetesen bipoláris

T A R J Á N TAMÁS

NYERS HÚS
PHAEDRA ES A PINCÉR
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Margitai Ági és Quintus Konrád
Seneca Phaedrájában
(Strassburger Alexandra felvétele)

szerkezetet, játékszervezést választott. A lát-

ványban: a sémává egyszerűsített görög oszlop

hímtag-piktogram is; fal/oszlop. Ariadné (azaz itt

Theseus fia, Hippolytus) fonala meg egy telefon:

telefonál (kis plexifolyosóvá ügyeskedett

labirintusban tekereg a zsinór). A labirintus

szállodai zuhanytálcával érintkezik: labirin-
tusfürdő. A szikranyaláb és a vízoszlop, a víz-

oszlop és a vérsugár... - mindenütt az egy-

másra rímelő kettősségek. A szexus jelképtára

uralkodó, de nem kizárólagos. Talán nem túlzás

az oszloptól a lángkitörésig, a tálcára ragasztva

(I) mindenfelé meredő és spriccelő pezsgős-

üvegtől a megfelelő módon markolt késig annyi

mindenben a fallikus erőt észlelni; s ennek az

erőnek a hiábavalóságát. Mindkét dráma - a

mostohaanyja szerelmétől ostromolt Hippolytus

végzete, és a mámoros színésznővel packázó

pincér mutatványa - a férfit rendeli a nő fölé,

amiből csak annyi következik, hogy a nő

zuhanása látnivalóan monumentálisabb, mint a

férfi zuhanása.

A piros és szürkésfehér (vagy vörös és ezüst-

szürke), néhol feketébe kormosodó kulisszák

közt Margitai Áginak (Phaedra; Színésznő) és

Quintus Konrádnak (Hippolytus; Pincér) siető-

sen ráérős helyzetgyakorlatokat nyílott módja

végezni a közelebbről meg nem határozott (kö-

zépkorú) nő, a Nő, valamint a közelebbről meg

nem határozott (fiatal) férfi, a Férfi szerepeiben.

Mindkétszer az asszony az őszintébb, és a hím a

mímelőbb. Alakításuk külön-külön szinte nem is

vizsgálható, annyira egymásra utaltak. Két lélek

színpadi akrobatikáját, a kölcsönös érzékenység

és figyelem dupla nagyjelenetét követheti tekin-

tetünk, különösebb izgalom nélkül. Hőseink nem

fognak lezuhanni, mert már rég aláhulltak, és

nem fognak belesülni a szövegbe, mert a szöveg

már régóta érvénytelen. A Phaedra és A Pincér a
címszerkezettel, a színlap struktúrájával, a

játékmóddal és a fejleményekkel is úgy oldja föl

ezt a paradoxont (vagyis úgy súlyosbítja), hogy

Seneca két (egy? három?) halottja olvad át

„föltámadottként" Forgách színművébe, innen

pedig két élőhalott öltözködik újra a Phaedra- és

Hipolytus-szerephez. Oda-vissza, vissza-oda: a

két-pólusosság betetőzése. A szenvedélyesebb,

az átélő Margitai a klasszikum viharában megrá-

zóbb, a szemlélődőbb, elemző Quintus aktuáli-

sabb figura. Nem az egyik vagy a másik darab-

ban jobbak, hanem a darabban kinek-kinek ez-

az a jobbik énje.

A széttépett, holt (?) Hippolytust véres, nyers

hússzeletekből próbálja összerakni a több-

szörös vétke terhét hordozó, ám a halálra is sze-

relmesen készülő Phaedra. Igazi, véres, állati

cafatokból. Egy perc, és az ő vére nem fölvágott

csuklójából - egy kis csapocskából fog fölbu-

zogni festett víz alakjában. Mindez érdekes, elég

szép, és viszonylag eredeti. A miskolci előadás-

ban az állandó színészkedésé, valamint az

álba-juszt ragasztó masztixé, a forgó öltözőfül

kéé, a forgóajtóé a főszerep. Az ötleteké, a

technikáé, a prekoncepcióé. Ember, színész -

férfi, nő - mellékesek maradnak.

Lucius Annaeus Seneca: Phaedra; Forgách András:

A Pincér (Miskolci Nemzeti Szinház, Csarnok)

Diszlet: Ambrus Mária m. v. Jelmez: Bozóky Mara.
Dramaturg: Faragó Zsuzsa. Rendező: Zsótér Sándor
m. v.
Szereplők: Margitai Ági, Quintus Konrád.


