
gazemberségekben még volt valamilyen, a fôemberekre szabott
csapda, ma már ilyesmi nincs –, a fájdalmas anyának, Klütaim-
nésztrának csak a reménytelen ellenállás jut. A helyzet egyszerre
mitikus és hétköznapi, amit a helyszín önmagában érzékeltet.
A kiürített szoba a fehér falaival üres tér; az ablakon beszûrôdô
nappali világosság, amelyet reflektor derít laposan, egyenletesen
szórt mesterséges szembefénnyel, egyesíti a szabadtér és a zárt,
színházi tér hangulatát, mintha kora alkonyati napfényben fürde-
nénk. Az átlósra komponált nézôi szemszög fölborítja a helyiség
szabályosságát; a sarok elé helyezett lóca az egyetlen díszlet, ha-
sonló lócákon ül a közönség, különválasztva a nôk és a férfiak –
ennek jelentése csakhamar kiderül –, a két nézôi térfelet az alkóv-
szerûen leválasztott konyha elôreugró éke választja el egymástól.
A három szereplô a játék nagy részében a lócán ül egymás mellett;
valamelyikük néha befordul a fal felé, esetleg fölkuporodik az
ülôkére, vagy lehanyatlik a földre. Középen helyezkedik el az Iphi-
geneiát alakító Fátyol Kamilla, mellette kétoldalt Menszátor Hé-
resz Attila és Vasvári Emese – elôbbi a közönség férfi, utóbbi a nôi
„szakaszához” közelebb. Nyilvánvalóan mindketten számítanak a
nemi identitásuknak megfelelôbb közeg szolidaritására. Annál in-
kább, mivel szövegük egy részét belsô monológként mondják el,
noha a (családi és nézôi) nyilvánosság jelenlétében. Ez maga az
elôadás szituációja: a zsinórülés – jól ismerjük korábbi „zsótérok-
ból” –, amely nem naturálisan építi a jelenetet, ugyanakkor nem
mond le sem a lélektani realizmus elemeirôl, sem az (antik tragé-
dia esetében különösen kézenfekvô) elemelt ritualitásról.

Az utóbbit legerôteljesebben Vasvári képviseli Klütaimnésztra-
ként. Benne mindig is volt egyfajta stilizált monotonitás, amely
fölerôsítve az énekbeszédhez közelítô, lamentáló szövegmondássá
fokozza az anyai fájdalmat. Játéka a pszichológiai mozzanatot sem
nélkülözi, szépen építi föl a férje szándéka iránt gyanakvó, majd
abban egyre inkább megbizonyosodó, de sokáig kimondatlan –
nyíltan önmagának is bevallatlan – föltételezést, hogy feláldozza
a lányukat. A lassú „kiborulás” ugyanilyen lassan nyugszik el –
merül ki – a teljes fásultság, kiürültség állapotába. Menszátor fi-
gyelemre méltóan bensôséges Agamemnón. A lelkiismereti vál-
ságra teszi a hangsúlyt, ôszinte – érzelmi és intellektuális érveket
egyaránt mérlegelô – vitát folytat önmagával tettének mozgatóru-
góiról. Tudja, hogy döntése elkerülhetetlen – a moralistával és az
apával szemben a politikusnak és a vezérnek kell gyôznie. Szenved
tôle, s amikor az érvek már nem számítanak, fölemeli a hangját:
megjeleníti az ellentmondást nem tûrô despotát. Fátyol Kamilla
mint Iphigeneia igen finom teljesítményt nyújt, és jelentôs színé-
szi érettségrôl tesz tanúságot. A férjhez menésre készülô naiv, tör-
leszkedô kislánytól a halállal szembenézô kétségbeesett áldozaton
át eljut a tudatos mártírig; az utóbbi két szakasz közé beiktatott
valószínûtlenül hosszúnak tetszô szünet – különös, brechtiesen
paradox közjátékkal: a pad alatt kuporogva zsebkendôbe szipogó,
magát lassan összeszedô lányról nehezen dönthetô el, mennyi
belôle a civil, és mennyi a szerep – a csitribôl felnôttet csinál.

Az elôadást fehér, a színházi munkaruhát „alkalmivá” stilizáló
jelmezekben játsszák; Vasvári Emese a sajátjára nagykabátot vesz,
abban fogadja az elején az érkezô nézôket, s utóbb is azt veszi ma-
gára, miután – minden ceremónia nélkül kilépve a játék aurájából
– közli, hogy vége van. Amit, persze, tudunk, de – mint rendesen
– kollektív reakciónkkal esetlegesen követünk. Klütaimnésztra se-
gít az oldódásban a ládafiából személyesen elôvarázsolt fris-
sítôkkel. Színész és nézô hasonlóan közvetlen kapcsolatát csak
Ariane Mnouchkine-nál láttam, s azt is már jó régen.

EURIPIDÉSZ: IPHIGENEIA AULISZBAN
(Lakásszínház)

DÍSZLET, JELMEZ, RENDEZTE: Vasvári Emese.
SZEREPLÔK: Menszátor Héresz Attila, Vasvári Emese, Fátyol Kamilla.

em csoda, ha a Régimódi történet sikere után Bereményi
Géza ismét Szabó Magda-mûvet állított színpadra. Ráadásul

olyat, amely egy alapvetô ponton hasonló is ahhoz: Az ajtó is egy erôs
egyéniségû, különös asszony portréja. Ugyancsak Egri Katira szabott
szerep tehát. Ráadásul ebben a történetben van egy másik jelentékeny
nôi szerep is: magáé az írónôé. Ezt Bánsági Ildikóra bízni szintén sze-
rencsés gondolat. Így a darabválasztás alighanem bevált: a városban
szemlátomást szeretik ezt az elôadást is.

Mégis vannak alapvetô különbségek. A Régimódi történetet maga
Szabó Magda írta színpadra, Az ajtóval most Bereményi próbálko-
zott, bizonyára jobban tisztelve az írónôt, mint az egykor saját
magát. Bár mindkét esetben epikus történetmesélés folyik a szín-
padon, a Régimódi történetben mégis erôs dráma feszül, míg Az aj-
tóban nem. Az elôbbi hôsnôjének sorsa minden mozzanatában
drámát hordoz, minden epizódjában jelen van szándék és ered-
mény tragikus kettôssége. Az ajtó eseménysorának krimiszerû iz-
galmát is ennek kellene fenntartania. „Én öltem meg Emerencet”
– közli az írónô jó elôre, s a nézônek nyilván ennek tudatában kel-
lene végigizgulnia az elkövetkezendôket, hiszen a történet min-
denre utal, csak gyilkosságra nem. Éppen ellenkezôleg: az írónô és
Emerenc viszonya egyre szorosabbá, bensôségesebbé válik, a kez-
deti tartózkodás enyhül, míg az írónô elôtt a „címszereplô” ajtó is
megnyílik; Emerenc, a mogorva, akkurátus házmester nemcsak a
lelkét, de a lakását is megnyitja – egyetlenként – az írónô elôtt.
Két nagy titoknak is kell tehát vonzania a nézôi figyelmet: hogyan
válhat gyilkossá az emberi lélek empatikus megfigyelôje és leírója,
és mi rejtôzhet az ajtó mögött, azaz mi él Emerenc lelkében, sorsá-
ban, mi lehet az ô életének nagy titka.

Ezekhez a nagy titkokhoz sok kisebb titkon át vezet az út. A zár-
kózott Emerenc mindenféle gyanúba keveredik, melyek természe-
tesen mindig alaptalanok. Lelkét súlyos tragédiák edzették, de ô a
zordon külsô és cinikusnak látszó gondolkodásmód mögött meg-
maradt önzetlen filantrópnak. Már fiatalon megmentett egy zsidó
kislányt azzal, hogy a maga zabigyerekének vallotta, vállalva az ez-
zel járó verést és szégyent, de késôbb is bújtatott orosz és német
katonát egyszerre, majd 1956-ban az ávósok elôl menekülôt épp-
úgy, mint az ávóst. Az elôadás elsô részét e titkok feltárulása al-
kotja, több mint másfél óra alatt az írónô bejut az ajtó mögé, és a
nézô is megismerkedik Emerenc élettörténetével. 

A második felvonásban az írónô drámája bontakozik ki. Az ô
lelkét ugyanis árulás terhe nyomja. Segít a hatóságnak és az orvos-
nak, hogy a súlyos betegségében lakásába zárkózó Emerencet kór-
házba vigyék. A betegséget és az ápolást még túl is élné az asszony,
ám amikor föl kell ismernie, hogy az egyetlen ember, akit bizal-
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mába fogadott, többszörösen elárulta, sôt kínjában bonyodalmas
hazugságokba is keveredett, abba belehal.

Az írónô e súlyos lelkiismereti konfliktusa egyfelôl ugyan meg-
felel a sorstragédiák klasszikus mechanizmusának, egyetlen pon-
ton sem cselekedhetett volna másként, végül mégis minden tette a
szándékával ellenkezô eredményt hozott, másfelôl lelkifurdalása
mégis súlytalan, kimódolt, erôltetett. Az igazi súlyos tragédia e
történetben Emerenc sorsában és jellemében rejlik. Az írónô kot-
nyelessége legfeljebb katalizálja az eseményeket. Egy katalizátor
pedig ne tolakodjon a fôhôs elébe, ne orozza el tôle a drámát. A két
tragikus konfliktus kevesebb, mint egy lenne.

Talán ezért is érzôdik az elôadás egészében inkább epikusnak,
történetmesélônek, jellemfestônek, mintsem drámainak. Ráadá-
sul amúgy is sok benne az önéletrajzi, illetve környezetfestô elem:
pontosan megnevezett pasaréti háztól (Júlia utca 3.), a házmesteri
teendôkért vetélkedô helyi proletároktól a riportereken és tévéstá-
bokon át egészen a Vasnak átkeresztelt Aczél Györgyig terjed az
egykori magyar társadalom bemutatása. És megkerülhetetlen per-
sze a magánélet is – az írónô férje szerepében Farkas Ignác téblá-
bolja végig a történetet, hangsúlyozottan kívülálló idegenként. Az
átíró éppen úgy jár mindezzel, mint az írónô Emerenc betegségé-
vel: nemigen tehetett volna mást, aligha hagyhatott volna el sokat
a regény szövetébôl, színpadon mégis sok ez így.

A rendezô Bereményi Géza sokat segít a dramatizáló Beremé-
nyinek. Az epikát epikának játsszák, filmszerûen követik egymást
a jelenetek, Bodnár Enikô díszlete nagyjából igazi kulissza, a zsi-
nórpadlásról aláereszkedô festett kárpitok jelzik a változó helyszí-
neket, csak a jobboldalt álló ajtó jelentôsen igazi. Laczó Henriette

ruhái korhû hitelességre törekszenek. Akárcsak a színészi játék.
A mellékszereplôk közül Kiss Ernô korrekt szocialista rendôre tû-
nik ki, az akkurátus hivatalnok erôs humorú ábrázolását egyesíti
egy igazi rendes ember bemutatásával. Mester Edit az öngyilkos
Polette, Tánczos Adrienn és György János az Emerenc házmesteri
kiváltságaira ácsingózók szerepében hatékonyan segítenek megte-
remteni a helyi színezetet. Balogh Tamás szakszerûen eljáró or-
vost, Szabó Viktor könnyû lelkû ifjú rokont játszik.

Egri Kati bravúrosan oldja meg Emerenc alakját. Elkerüli a kí-
nálkozó közhelyeket, miközben élesen, plasztikusan mutatja fel a
figura megkerülhetetlen nagy közhelyét, a rideg külsô mögött rej-
tôzô érzô lelket. Kissé stilizált, elemelt játékkal utal az alak jelké-
pes jelentésére. Bánsági Ildikó a szükségképpen eszményített
íróportrét apró esendôségek folytonos hangsúlyozásával teszi el-
fogadhatóvá.

Az ajtó, amely elôbb kinyílik, majd betörik, végül kicserélik, tár-
gyi tikot nem rejt. Szellemit, drámait, színházit is kevesebbet,
mint amennyit sejtet.

SZABÓ MAGDA – BEREMÉNYI GÉZA: AZ AJTÓ 
(Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg) 

DÍSZLET: Bodnár Enikô. JELMEZ: Laczó Henriette. ZENESZERZÔ: Horváth
Károly. RENDEZÔ: Bereményi Géza. 
SZEREPLÔK: Egri Kati, Bánsági Ildikó, Farkas Ignác, Kiss Ernô, Mester
Edit, Tánczos Adrienn, Szabó Viktor, Balogh Tamás, György János,
Mihály Péter.
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Egri Kati (Emerenc) és Bánsági Ildikó (Molnár Anna) 
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