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álkozunk ezen a színházi estén, hanem tíz szí-
ésszel. Darab híján az ő munkavégzésükben
yönyörködhetünk, különösen kettőjükében,
kik az előadás sarokköveivé tesznek egy-egy
ellékfigurát az alkoholizmus igen-igen minőségi
brázolásával. Pontos megfigyeléseik anyagából
űvészien képesek komponálni, finoman el-
melve magukat a realitástól, „megbolondítva" a
pontán utánzást. Mérnöki precizitással teszik
lénk annak tragikumát (sőt itt végre valódi tra-
ikomikumát), ahogyan az alkoholista kapcsolata
egszakad a valósággal, ahogy másképp ér-

ékel teret és időt. Varga Zoltán valami leírhatat-
an tompultságot képes produkálni, mázsás
úllyal ül az asztalnál, hosszan próbálkozik ráfó-
uszálni arra, amit néz, és ugyancsak időtlen
illanatokig tart, amíg meghozza a döntést: me-

yik lábával lépjen előbb. Kitalált ziláltság, elké-
esztő hajkompozíció, hanyag eleganciával vi-
elt kék munkáskabát, titokzatos reklámszatyor
s az ivásnak számtalan kidolgozottnál kidolgo-
ottabb változata: Varga Zoltán alakításában a
zemünk előtt születik meg egy teljes és árnyalt
igura, annak ellenére, hogy a darab neki is csak
éhány közhelyes mondatot szán.
Szirtes Ági. Sokat isznak a darabban, és a

öbbi szereplő (kivéve Varga Zoltánt) ezt olyan
ellegtelenül teszi, hogy Szirtes Áginál rögtön
zembetűnik az ivás rítusa: ahogy megkapja,
hogy magába fogadja, ahogy nyugtázza a leér-
ezését. Mindig ugyanúgy, vallásos odaadással,
llati ösztönösséggel. Szirtes Ági hallatlanul
ontosan képes figurát építeni visszatérő gesz-
usok bonyolult rendszeréből. Ő is hajkölte-
énnyel alapoz, gyűrűs és mutatóujja között
edig örökre ottfelejtődött egy csikk. Várnánk,

hogy valami majd csak lesz vele, de nem. Oda-
nőtt és nyomorék tőle a kéz, de Szirtes Ági
ügyesen használja kacska kezét: soha nem hozza
játékba magát a csikket, ettől lesz igazán jelentő-
sége. Körültekintő aprólékosság: térdnél kisza-
kadt harisnya, enyhén véres térdek. Miután több-
ször hallottuk kintről, végre látjuk is a tóparton a
rítust: Jucika elzuhan a kempingbiciklivel, mint
egy darab fa, és árnyalatnyi késleltetés után in-
kább beletörődően, mint dühösen, vékony han-
gon hozzáteszi: a faszomat! Még ennél is lidér-
cesebb, mikor csókot csenni indul minden elő-
zetes figyelmeztetés nélkül, és az apró Szirtes Ági
csak ágaskodik, ágaskodik, és valószínűtlenül
megnyújtja az ajkát is, a csücsörítéssel mintegy

egszebb a vízesés. Á tíz hatalmas lépcső
magasából aláomló zuhatag. Az áldozat, az
atyja - é s az egész görögség - által halálra
szánt Íphigeneia ebben az erőszakos ára-
datban kúszik, hengeredik, táncol fölfelé,

végzete hívására, hogy a kiengesztelődő Arte-
misz jó szelet küldjön a trójaiak ellen forduló
hajóhadnak. Klütaimnésztra és Agamemnón leá-

Dévai Balázs és Szirtes Ági (Asszony) (Koncz
Zsuzsa felvételei)

céloz, aztán támad, ahogy a pohárra, piócaként
tapad az áldozata szájára. Mindegy neki, kicsoda,
magát a személyt nem is érzékeli, csak a meleg
és nedves ajkat. Á hajszálpontosan elismételt,
visszatérő akciók sorozatát azzal fűszerezi Szir-
tes Ági, hogy ha valami megzavarja, akkor a
részegekre jellemző módon kicsit korábbról foly-
tatja, mint mikor a lemezjátszóról leugrott tűt
mindig kicsit előbbre sikerül visszatenni. Szirtes
Ági aktív részeg: állandóan próbál részt venni
mindenben, igyekszik nem tudomást venni álla-
potáról, rutinosan intézné napi dolgait, de a per-
manens mámorban fel sem tűnik neki, hogy
valójában semmit se csinál végig. Varga Zoltán
a katatóniára készít variációkat, Szirtes Ági
hiperaktívan ismétli ugyanazt. Benne is, Varga
Zoltánban is van valami csecsemőszerű gyámol-
talanság, túláradó és célját vesztett, magatehe-
tetlen szeretet. Az egymást kiegészítő-ellenpon-
tozó két véglény össze is találkozik: az előadás
legszebb mozzanataként egymás felé támolyog-
nak, és dülöngélésükből furcsa tánc alakul ki az
egyik jelenet végén. Á rendező gyorsan elvágja
ezt: benne hagyja ugyan, hiszen hatásos, de nem
meri hosszan, mintha megijedne, hogy itt egy
másik előadás kezdődik el. Valóban egy másik.
Egy érdekes előadás, amelyben a szappanoperá-
ból becketti költészet nőhetné ki magát.

Egressy Zoltán: Portugál (Katona József Színház -
Kamra)

Díszlet: Ágh Márton. Jelmez: Salamon Eszter. Zene:

Vajdai Vilmos. Rendező': Lukáts Andor.
Szereplők: Pelsőczy Réka, Dévai Balázs, Csuja Imre,
Lengyel Ferenc, Bán János, Szirtes Ági, Takátsy Péter,
Varga Zoltán, Ónodi Eszter, Kása Gyula.

nya az utolsó pillanatban megmenekül, párává
illan: az istennő megelégszik egy szarvassal
(aminthogy eredeti sérelme is az a mitológia
szerint, hogy a mükénéi király dölyfében nem
volt hajlandó átengedni neki egy gyönyörű szar-
vast). Szávai Viktória, a címszereplő légiesen,
poétikusan teljesíti feladatát. Inkább jelképként,
mint emberként. Az elmúlás, a tovatűnés víz-
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ágyában szinte levetkezi magáról lenge jelmezét
- melybe Dőry Virág a kívánatos sáfrányszínt
sem felejtette el beleálmodni -, hiszen bőrig
átázik, áttetszővé lesz a ruha. Íphigeneia, a kez-
deti kétségbeesés után önszántából is elfogadva
sorsát, halálba tisztálkodja, felhőmagasba emeli
ifjúságát, odahagyva a politika, a háború érdeke-
itől szennyes lenti világot.

Antal Csaba átellenesen-feleselően kompo-
nált, dialogikus viszonyba fordított, lépcsős kő-
tömbjei - bár elgondolásuk messze meghaladja
hitvány kivitelüket- pontosan kirajzolják az érté-
kek alászállásáról, felőrléséről példálózó antik
vitadráma kereteit, határait. Nemcsak jobbról és
balról, de a hátsó felületen is kőfalba ütköznek a
remények. Á szín járásai (sőt, ezúttal, a fönti
zegekben, csúszásai és ereszkedései) sötét,
iránytalan és kiúttalan odvak. A Trója megvívásá-
nak elhúzódó esztendeibe belefáradt hadvezé-
reknek nincs jobb ötletük, mint kapva kapni az
emberáldozatot követelő Kalkhász jóslatán. Pe-
dig miért is buzog a vér, hullanak a hősök? Nem
másért, mint egy csapodár szépasszonyért, He-
lenéért, aki hagyta magát elrabolni férje mellől.
A felszarvazott - és már nagyon türelmetlen, az
ügy érdekében látnivalóan testvérgyilkosságra is
kész - Menelaoszt Szervét Tibor kissé túlzott
némafilmes szemvillogtatással jellemzi az elre-
kesztett égbolt hatalmas fehér vásznai alatt.
Őszintétlen a sürgető indulat, ami-
ként őszintétlen az indulat megbánása is. A
játéktechnika, a színész-vezetés
fogyatékossága azonban beleillik
Valló Péter rendezői el-
képzelésébe. Á fontosabb férfi fi-
gurák taktikus „napirend előtti"
felszólalásokat tesznek a sokszo-
rosan kényes politikai játszma po-
lémiájában. Bálint András Aga-
memnónja már nagyon unja ezt az
egész trójai háborút, amelybe a
testvére belerángatta, és minden
szülői fájdalma ellenére szeretne
már túlesni a felesége előtt kons-
pirálva elhazudott dolgon, Íphige-
neia történelmileg és mitológiailag
szükségszerű levágásán. Akhille-
usz, aki a leány füllentett kérőjéből
egy pillanatig hajlandó lenne igazi
férjévé válni, nem egészen ok nél-
kül hiú ifjú kíméletlenként jelenik
meg Rátóti Zoltán ábrázolásában.
Devecseri Gábor fordításának szö-
vegében egy-két hangsúlyt áthe-
lyezve, egyszerre a maga üdvére
és kárára ironizál bizonyos szituá-
ciókban. Ez az irónia előkészítet-
len, nem szerves része az előadás
egészének. Szervét is, Bálint is,
Rátóti is inkább publicisztikusan,

mintsem historikusan közelíti meg az alakokat.
Média-ismerőseink ők, noha régies jelmezben.

Nem Valló túlhabzó aktualizáló szándékából,
hanem a produkció eldöntetlenségéből ered ez a
felszínesség. Az események láttán csak tehetet-
lenkedő és asszisztáló kórus - élén a két karve-
zetővel, Gubás Gabival és Schell Judittal - anti-
kizáló, ceremoniális, ornamentikus létet él Szögi
Csaba koreográfiájára. (A hat nő mozgásából,
öltözékéből, arcfestéséből áradó szexus nem en-
gedi feledni, hogy végső soron minden egy nemi
vetélkedés miatt esik meg: kié legyen Helené -
Menelaoszé vagy Pariszé?) Szávai Viktória
Íphigeneiája mintha e kar hetedik tagja lenne,
összehasonlíthatatlanul előkelőbb volta ellenére
azt sugalmazva: amíg Trója a stratégiai célpont
és az öldöklés góca, bárkiből lehet kalkhászi
jóslatra áldozat. A férfi hősök viszont rituálé nél-
küli, civil, jelen idejű közegben mozognak. Vég-
vári Tamás is, az Öreg szolga enyhén maníros
sémájával, Csankó Zoltán is, aki mint Hírnök
vériszamosan, mocskosan alágördülve negligál-
ja Íphigeneia éteri mennybemenetelének metafo-
ráját. A vízesés-úton érkezik, mint a megdicsőü-
lés üledéke, a kifejlet nehezen hihető, ezért nyers
tényeit közölve. (A darabzárás minden bizonnyal
nem az idős Euripidésztől származik. Valló is a
szerző egy másik művéből, a Médeiából veszi
kölcsön a summázást, Kerényi Gráciatolmácso

lásában: „Zeusz az Olümposzon sokat intéz, /
meglepetést az isten sokat ad; / és mire várunk,
az sose jő el, / míg a sosemvártnak utat nyit a
sors...")

Mindezek okán az Íphigeneia Auliszban Rad-
nóti színházi előadása egy esztétizáló és egy
ideologizáló rétegre különül. Képi mezejének vi-
szonylag kevés a tartalma, közvetlen közléseinek
viszont szerényebb a megformáltsága. A kar gö-
rög-magyar, vegyes nyelvű mormolása sokszor
csak szépelgés, fátyoltánca időhúzás. Női ügy,
női princípium. Ezzel szemben a férfiak együtte-
sének, a férfi princípiumnak valahol a politikai
nyilvánosság terein kell elhelyezkednie. Az emlé-
kezetes egyénítés a kórusnál szükségképp, a
„nagypolitikában" sajnálatosan nem történik meg.
A kar funkciója - leszámítva a szertartásosságot -
nem is tisztázott. Mint lesekvőket méregeti őket
Agamemnón, Akhilleusz iránt véletlen-szerűen
enged meg egyikük rajongó magánemberi
kiszólást.

A „napirend" ebben az értelmezésben nem
Íphigeneia feláldozása, hanem anyjának, Klü-

Szervét Tibor (Menelaosz), Bálint András
(Agamemnón) és a kar
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taimnésztrának a harca leányáért, és hadakozása
jellemgyenge férje, önérdekből háborúzó sógora
ellen (valamint átmenetileg a lándzsás piperkőc,
Akhilleusz megnyerése érdekében). Csomós
Mari személye és alakítása képes egyesíteni az
előadás két szféráját. Neki van kapcsolata a kar-
ral: mintha valamennyien a barátnői, leányai len-
nének. Ő is politizál, hiszen a politikától csak
politikával szerezhetné vissza halálra ítélt gyer-
mekét-ám ez a politizálás egy monumentális és
emberarcú figura, modernül átélt klasszikus

hősnő összetett megnyilvánulásai által pulzál.
Egyedül Csomós nem mímeli a tragédiát: mint
lombját vesztő fa, elevenen belehal a megmásít-
hatatlanba. Az Artemiszhez röptetett Íphigeneia
dicsősége benne nem kelt olyan talmi, önnyug-
tató fellélegzést, mint férjében. Két öklével neki
is esik Agamemnónnak (és erre az ütlegre Bálint
András is tökéletes színész partnerként reflek-
tál). Nála az irónia beépül a szerepbe. Ha nem is
nyelvet öltve vagy fityiszt mutatva, mégis ilyes-
fajta jelentésű mosolyos mimikával adja ura tud-

Euripidész: Íphigeneia Auliszban (Radnóti Miklós Szín-
ház)
Fordította: Devecseri Gábor. Dramaturg: Morcsányi
Géza. Irodalmi konzultáns: Karsai György. Díszlet Antal
Csaba. Jelmez: Dőry Virág. Zene: Melis László.
Koreográfia: Szögi Csaba. Rendező: Valló Péter.
Szereplők: Csomós Mari, Szávai Viktória, Bálint András,
Rátóti Zoltán, Szervét Tibor, Végvári Tamás, Csankó
Zoltán, Gubás Gabi, Schell Judit, Szolnoki Apollónia,
Koós Flóra, Szucsik Annamária, Eberhardt Klára,
Schwarcz Róbert, Radnó Mihály, Rajcsányi István,
Székely Kinga, Schlanger Tamás, Benyus Tamás.

Szávai Viktória (Íphigeneia), Vámos Tamás
(Oresztész) és Csomós Mari (Klütaimnésztra)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

tára - egyelőre abban a hitben, hogy íphigeneia
férjhez megy-: a nász körül úgyis az érvényesül,
illőn a hagyományokhoz, amit én, az anya akarok,
beee! Emberismeret és önismeret is ebben a
karakterben halmozódik föl a legtöbb.

Minden férfinak van valami mentsége. A Hír-
nök mi mást mondhatna, mint ami rábízatott. Az
Öreg szolga kezéből Menelaosz kitépte Aga-
memnón meghátrálásának (az áldozat megtaga-
dásának) dokumentumát, így ő nem tehet a sötét
fejleményekről. Menelaosz nem hagyhatja annyi-
ban - és oly sok év után! -, hogy Helené...
Akhilleusz, ugye, mégsem veheti nőül Íphigeneiát,
ha ezért legelébb a saját harcosai vernék agyon.
S Agamemnón sem térhetett ki a borzalmas
elhatározás elől, hiszen Kalkhász jóslata szent.

Tehát Kalkhász tehet mindenről! Főleg, mert
lphigeneia vérét kérte, s Artemisz bölcsességét -
a szarvast - nem látta előre. Az ártatlan leány
feláldoztatik (meg nem is). Egy mitológiai feje-
zettel odább, az istennő szolgálatában ő fog ál-
dozatokat szedni (kis híján a saját öcsikéjét, a
Vallónál kisfiúként motoszkáló Oresztészt is el
kell tennie láb alól). Akhilleusz még nagyobb hős
lesz, ám Parisz orv nyila mégiscsak beleáll halá-
losan sérülékeny sarkába. Helené és Menelaosz,
felhörpintve a feledés italát, boldogan élnek, él-
nek, élnek.

Agamemnón a háború után, oldalán újabb két
gyermekének anyjával, Kasszandra jósnővel, ha-
zamegy Mükénébe. Klütaimnésztra megöli
Kasszandrát; Klütaimnésztra és szeretője, Aigisz-
thosz megöli Agamemnónt. Oresztész megöli
Klütaimnésztrát. Igy megy ez.

Szerencsére Kalkhász is megkapja a magáét.
Beledöglik abba, hogy egy másik jós, Mopszosz
jobban tudja, hány malac van egy anyakoca ha-
sában.


