
gy színpadi mûvel számomra a második találkozás a legne-
hezebb: az elsô az örömteli ismeretlenség, a harmadik a le-

hetôségek szabadsága jegyében telik, de a második a félretolhatat-
lan összehasonlítgatások és megfeleltetések foglya. (A futók
mondják: a második maraton a legnehezebb.) Ezért elöljáróban le
is szögezem: bár ne láttam volna tavaly a kiváló lett Alvis Herma-
nis örökre emlékezetes A jég címû elôadását a rigai Új Színházban
–, amelyet egyébként németekkel is megrendezett Frankfurtban
(lásd SZÍNHÁZ, 2005. december). Mire ez az írás megjelenik,
talán a rigai A jég is megérkezett hozzánk, s élményemmel nem
leszek már egyedül. A Krétakör elôadását szeretném tehát nem
ahhoz (ehhez) képest látni, ez fizikailag mégis lehetetlen. 

Apropó: fizikailag. 
Mert fizikai színházat nézek. (Zárójel: két nappal a bemutató

után véletlenül találkozom Hermanisszal Nyitrán, mesélem neki,
hogy láttam az általa is nagyra tartott magyar társulat új elôadását,
ugyanazt A jeget, amelyet ô rendezett elôször a világon. A Kréta-
köré véres, agresszív, durva, mondom neki. „Ti, magyarok szen-
vedélyesek vagytok” – értelmezi máris a hallottakat. Meglepôdöm,
mert eszembe sem jutott volna, hogy nemzeti karakterológiát ke-
ressek egy Krétakör-elôadásban. Vajon ez tényleg benne volna?) 

Ha nincs ez a „lett jég”, akkor talán azzal kezdem, hogy két
olyan (színház)kultúrát ismerek, amely sohasem tudott, a jelen-
ben sem tud meglenni metafizikai kísértések nélkül: az oroszt és a
lengyelt. Minden kortárs orosz darab vagy klasszikusregény-adap-

táció színrevitelénél ebbe törik bele a magyar bicska, és ugyanezért
nem tudjuk hogyan megragadni a lengyel romantikusokat sem.
(Akadnak azért kivételek, akik tudnak tragédiákat rendezni.
Zsótér, aki antik sorozatában nem úszhatja meg a metafizikai pár-
beszédeket, nem is akarja; ahogy – éppen Nyitrán láthattam ismét
– László Zsolt/Akhilleusz karjába veszi Tóth Orsi/Pentheszileiát,
és puhán magával emeli a halál birodalmába: látni vélem, hogy az
öröklétben mégis beteljesül szerelmük. És itt van Vidnyánszky, aki
kettôs kulturális kötöttségben alkot. És még nyilván néhányan a
végeken, Bocsárdi jut eszembe.) 

Magyar rendezô hitetlen – szögezném le, ha nem félnék a nyil-
vános megkövezéstôl, és attól, hogy óvakodni kell az általánosí-
tástól és a személyes rendezôi világok vizsgálatától. A metafizikai
dimenziók hiánya a színpadon persze túlmegy a színház kérdé-
sein, antropológiai téma, egyszerûen ilyen kultúrában és társada-
lomban élünk, hitfosztottan és cinikus-ironikusan, s ezzel a lét-
szemlélettel, ezzel a súlyos teherrel csak kevesek szegülnek szem-
be. Ennek megfelelôen a színpadon ma a fizikai hagyományok a
meghatározóak, az, hogy a létben még itt és azonnal, az „evilág”
valóságában kell megtörténnie a beteljesülésnek, ezért nincs tehát
szükség a fizikai felettire, a meta-fizikára. Mondhatni, Istennel
még hiányként sem kell számolni. 

Ebben a tekintetben a Krétakör A jege állatorvosi ló. Hiába a fi-
atal (már nem is annyira fiatal – teljesen és minden értelemben,
esztétikailag is felnôtt) társulat és a mindössze a harmadik szín-
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házi rendezésénél tartó játékmester, Mundruczó Kornél: mindenki illeszkedik a hagyo-
mányba, még ha látszólag nem is. Mundruczó fizikai színházat rendez – tudatosan értel-
mezem félre a szakszót (fizikai színháznak nyilván nem ezt, hanem valami mozgás alapú
esztétikát szoktunk nevezni) –, nem hiszi el a regényt, versenyre kel a szavakkal, és le
akarja gyôzni ôket képeivel, bizonyos értelemben tehát kívülálló és cinikus marad a szö-
veggel szemben. Ezenfelül pedig: elhiszem a vért, de nem hiszem el a könnyeket. Sôt,
megkísértem: a Krétakör színészei – ugye, rég egyetértünk abban, hogy kivételes társula-
tot nézünk? – nem tudnak sírni, és ez a látszólag lényegtelen „hiba” nagyító alatt látható
most. A Krétakör-színészek mindent tudnak, de a horror vacui, a lét ürességének metafi-
zikai rettenete láttán kibuggyanó könnyeik hamisak. Már csak ennyit kell megtanulni.
Ám ez nagyon sok. 

A Krétakör új elôadásával nem jött létre új narratíva. Ugyan, miért kellene minden
elôadásban új narratívának létrejönnie – kérdezhetnék. Jogos: nem kellene. De lehetne.

Mikor, ha nem itt és most: Krétakör, Szorokin, Mundruczó, Trafó – kivételes csillagállás.
És az új narratívák, úgy hiszem, leginkább prózaadaptációk emlôin nevelkednek a kortárs
színházban. Noha semmi kifogásolnivaló nincs az adaptációban, a színre állítás elbeszé-
léstechnikailag mégsem hoz áttörést. 

Háy János így fogalmaz Vlagyimir Szorokin regényéhez írott elôszavában: „Különben,
ezekben a cuccokban baromira benne van az új narratíva.” A Hermanis-féle cuccokban is
benne volt, ettôl is lehetett emlékezetes. (Itt a bizonyíték, hogy nem úszható meg az
összehasonlítás.) Hogyan lehet ma történetet mesélni – kérdezi Hermanis, a színpadi
elbeszélés legnagyobb újítója, és nem utolsósorban a látókörömben lévô legnagyobb hu-
manista rendezô. A jég címû regény színrevitelét közösségi olvasásra szánja, amihez két
dolog kell: a közösség, amelyben ô megátalkodottan hisz, és az olvasás – színpadi és iro-
dalmi egyszerre. 

Szorokin zavarba ejtô, tabukat döntögetô, morális határokat feszegetô regénye a poszt-
modern és az okkult egymást szinte kizáró hagyományát ötvözi. Elsô fejezete a szôke, kék
szemû, szívükkel beszélni képes emberek meg- és feltalálása, egy szekta testvéri közössé-
gének felépítési folyamata: a kiválasztott fivérek és nôvérek további társakat keresnek oly
módon, hogy szôke és kék szemû embereket rabolnak el, majd egy jégkalapáccsal szegy-
csontjukra sújtva megpróbálják megszólítani szívüket. Van, aki üres belül, és van, akinek
szíve kimondja új, szektabéli nevét. A mai Oroszország különbözô figurái válnak így a kö-
zösség tagjaivá. A második fejezet egyfajta történeti áttekintés: a szekta kialakulása, a
szôke-kékszemû téma összekapcsolása a náci táborokkal és az árja-képzettel; ezután a
szekta szovjet érában való terjeszkedésének korrajza következik. Végül a harmadik rész
újra beér a jelenbe: a YÉG nevû öngyógyító komplexumot, autogén tréningre alkalmas
terméket írja le és reklámozza, amelynek révén a felhasználók fénnyé változnak.

Szorokin a nagy orosz irodalmi és vallás-
filozófiai hagyomány mai folytatója, mûvé-
vel kapcsolatban – többek között – számos
elôdje nevét lehetne említeni, Dosztojevsz-
kijt és Tolsztojt, de mindenekelôtt talán a
magyarul ismeretlen okkult, aszkéta Nyi-
kolaj Fjodorovét (1828–1903), a XIX.
század leghatásosabb orosz gondolkodó-
jáét, aki A közös ügy filozófiája címû traktá-
tusában hirdeti meg új univerzumát, a ha-
lottakat is beemelô közösségét. 

Visszatérve az elôadásra: nincs elvi kifo-
gásom a színpadi erôszak naturalisztikus
megmutatásával szemben, bírom és még
akár szeretem is a vért. Nem az erôszak el-
túlzását, már-már hiperbolikus felstilizálá-
sát kifogásolom, hanem a metafizikai olva-
sat elsorvasztását a fizikai eszközök révén.
Mundruczó egyrészt birokra kel a szavak-
kal: nemcsak elmondja, de meg is mutatja
a brutalitást (érzem, idôben kissé elcsúszva
a kilencvenes évek közepének új brutali-
tása fénylik fel megint). Kettéosztja a teret,
elôbb kijelöli a széttagolt világot: emberek,
üresek és (majd) szívükkel beszélni tudók
az egyik oldalon, beavatottak a másikon –
szimbolikusan a nézôi jobbon a jók, a ba-
lon a rosszak; azaz a metafizika, a szekta,
illetve a valóság és az „evilág”. Azonosak az
eszközeik, csak céljaik különböznek. Aztán
a rendezô alaposan összekavarja a teret és
a világokat. Az elôadás elsô fele azoknak a
története, akiknek megszólal a szívük, és
beszélni kezd – a szeretet nyelvén. A bruta-
litást, ahonnan jönnek, és a brutalitást,
amelyet követôen szívük elrebegi segédigé-
it, felváltja a beszélô szívek közösségével
való egyesülés mámoros öröme, a transz-
cendencia megtapasztalásának áhítata.
Brutalitás kontra (mondjuk) pietizmus.
Mundruczó a legkevésbé elnézô e világgal:
szélsôségesen vadnak és durvának látja, ez
maga az „üresség”. Az erôszak ábrázolása
egyszerre nevetséges és iszonyatos (remek
jelenetek sorjáznak, sokat lehet nevetni), a
vadságot, a pornográfiát a paroxizmusig
fokozza, csakhogy az már fokozhatatlan,
mert egyszer csak kioltódik, a nézô elen-
gedi – ki mikor, én akkor, amikor egy kur-
vát arra kényszerítenek, hogy anusával
üljön bele egy üvegbe. A megmutatás keve-
sebb, mint amit magam fantáziálnék, a gö-
rögök által színfalak mögé rejtett „ese-
mény” csak a nézôi képzeletben jelent meg,
és belsô képeink rettenetesebbek, mint
amit megmutatnak. És még valami zavarba
ejtô: az emberi üresség nem feltétlenül a
brutálitással egyenlô. Lehetnénk békések
és üresek is, nem?  Növényszerûek, televé-
nyek, birkák…

A véres beavatást követôen jön a meg-
nyugvás és mozdulatlanság, amelynek
nagy pietista pillanata egy ölelésben éri el
csúcspontját: egy újonnan beavatott és egy
új szôke-kékszemû, szívével beszélni képes
félmeztelen alak ölelkezése. Nagy, kitartott
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pillanat, amelyet a „megszólalt a szívem”
felismerése követ. És az örömkönnyek.
A humanizmus szépséges diadala, valami
katarzisközeli állapot. Csakhogy aztán me-
gint belehullunk az ürességbe, a megfékez-
hetetlen brutalitásba. 

A sírásban azonban „színház” kezdôdik.
A színészek nem tudnak sírni, ami viszont
mégsem színészi kérdés, hanem az elôadás
nem tudja kézen fogni ôket és eljuttatni a
könnyekig. Nem tud sírni Nagy Zsolt, in-
kább félrefordul; Sárosdi Lillának buggyan
ki a könnye a legkönnyebben, de ez nem a
transzcendens áhítat átszellemült sós
könnye, inkább gyereksírás; nem tud sírni
Terhes Sándor, és végsô soron a kétszer is
könnyre fakasztott Péterfy Borbála is küzd,
egyszer dalban, másodszor pedig taknya-
nyála-könnye összefolyik, szó szerint és a
leghitelesebben, mert szétpofozza ôt az ag-
resszor Rába Roland, és ráülteti arra a bi-
zonyos üvegre. Ezek azonban megint csak
a fizikai fájdalom könnyei. Nyilvánosan
sírni nagyon nehéz, kivételes erénye an-
nak, aki erre képes: mert a gyengeség meg-
mutatásának erôssége válik láthatóvá. Ér-
dekes, hogy pont azoknak nem adatik
könny, akikben sejtem e képességet: nincs
itt a leglágyabb színésznô, Láng Annamá-
ria, és nem avatják be Csákányi Esztert;
Tóth Orsi viszont – aki sokkal jobban sír,
mint beszél – eleve beavatott. (Egyébként,
kedves Orsi, most már tényleg meg kellene
szabadulni az általános iskolai versmondó
hangsúlyoktól.)

Valamiféle egyensúlyzavar van. Az „evilág” durvasága és a szôke-kékszemûek szívhang-
jai közül az elôbbi a harsányabb, legalábbis a darab elsô, több mint kétórás részében. A fi-
zikai úthengerként gyûri le a metafizikait – az említett kitartott, átszellemült ölelkezésen
túl nincs közösség, nem születik könny és szeretet. A szélsôséges ellenpontozást finom
kioltások, a világok egybecsúsztatása zárja: ezekben a pillanatokban emberi dimenziókat
nyernek a figurák, megszelídülnek, keménységük megtörik: az elôadás legjobb pillanatai.
Például ahogy Péterfy Borbála mint kifosztott prostituált, halkan és magányosan megkér-
dezi, hogy megfürödhet-e: ebben felfénylik a dráma. 

Mundruczó kétfajta elv mentén szerkeszt: az egyik a zenei (ami remek és élvezetes, és
még ezen is túl: szeptember 21-én hideglelôsen utal egymásra a színpadon pucéron
csárdásozó-zsidózó rocker és az utcai valóság), a másik a szélsôségekig feszített ellenpon-
tozás. Az elôadás második, rövidebb fele tiszta forma, maga mögött hagyja az elsô rész
túlhajszolt agresszióját, és végre színpadi közösséget teremt. Az emelkedô színpadot a
rendezô sûrûn telerakja apró, mûanyag fenyôfákkal, a társulatot egyenruhába bújtatja, és
leülteti a fák közé, puhán világítja. Nagyszerû a látvány (Bausch jut eszembe róla), mint-
ha szibériai nyulak tekintenének ránk a végtelen térbôl. Végre-valahára átléptünk egy
szimbolikus olvasatba. Monológok kezdôdnek, mozdulatlanság, csak az erdô susog, recs-
csen, a szektatagok keresgélik fivéreiket és nôvéreiket, jégkalapácsukkal ölik az ürese-
ket: a színészek diót törnek, az egyszerre reccsenô sok üres dió ijesztôbb metafora, mint
az elsô rész minden vérengzése. 

És megszólal Sosztakovics Leningrád-szimfóniájának elsô, Háború címû tétele, halkan,
majd ahogy kell, allegretto – elég szemtelenül le is megy az egész: a diadalig, a zenei ka-
tarzisig és az azt követô levezetésig és megnyugvásig. A zenével párhuzamosan szaladunk
át a Szovjetunió történetén a szôke-kékszemûek lassú térhódításával. Nagy, teljes élményt
komponálnak most a nézônek. 

Hogy aztán jöjjön megint egy cinikus feketeleves: egy plazmatévékre vetített filmrek-
lám, amely a YÉG nevû gépeket kínálja eladásra, ily módon egy megvásárolható megvál-
tást ajánlva. Bár ez a motívum a könyvben is szerepel, de mint minden: ellentmondások
mentén olvasandó; egyrészt valóban reklám és üzlet, másrészt tényleges esély a megvál-
tásra, a közösséghez tartozásra, a fényre, Isten birodalmába való belépésre. Ezekkel a za-
varba ejtô ellenpontokkal Szorokin egyszerre elidegenít, közel hoz és eltart, mint aki arra
figyelmeztet, hogy a világ látható felülete alatt rejtôzhetnek meglepetések. Szorokin szö-
vegének biblikus áhítata, pietista emelkedettsége a Krétakör elôadásában ironikus rek-
lámmá silányul, amely a nagy földi átverést propagálja a fényben való feloldódás helyett.
(Düh fog el a reklám alatt. A színházi este önkezével rombolja magát.)
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Elgondolkodtató, hogy az elôadás végsô
üzenete (szó szerint értendô) a nézô felé
az, hogy NE FÉLJ: a színpadot elhagyó, a
szimbolikusan a nézôk közt távozó színé-
szek ezt az üzenetet írják fel mindenhova.
(Pilinszky azonos címû verse jut eszembe:
„Ha értenéd is átkaim / Ne félj.”) Mitôl
nem kellene félni? A beavatás fájdalmától?
Az üresek világától? Tôlük, a köztünk tá-
vozó fivérektôl és nôvérektôl, akikhez,
végsô soron, mégsem lett kedvem tartozni?
Vajon ez a mû végül nem inkább az össze-
tartozás furcsa, ellentmondásos igéjét hir-
deti? Vagy attól ne féljünk, hogy a szeretet
(szerelem) majd összetöri a jégszívünket?
Mert a kiváló Tilo Werner ezt énekli: Love is
gonna break your heart. Nemcsak a színpadi
közösségnek kellene létrejönnie, hanem a
nézôben is meg kellene születnie annak a
– ha csak szimbolikusan is elérhetô – le-
hetôségnek, hogy hozzájuk tartozzon, a fi-
vérek, nôvérek testvériségéhez. Nem csu-
pán egy orosz regény értelmezési kérdése
ez már. Vállalva a „hatásköri túllépés” koc-
kázatát, és nem függetlenítve magam a tár-
sulat elsô tíz évének darabjaitól, úgy hi-
szem, hogy a Krétakör szellemisége ma
nem alkalmas a nézôvel való közösség
megteremtésére. Mert errôl mást gondol.
Mert nem áll szándékában. Mert érzelmi-
leg nem képes rá. Mert nem mer, mivel azt
hiszi, hogy a humanizmus és az együttér-
zés divatjamúlt. (Együttérzés – hogy mi
együtt ugyanazt érezzük; részvét – hogy
mi is részt vehetünk.) Végül is mindegy,
hogy miért: A jég pontosan mutatja, hogy
ôk, a színpadon lévôk tôlünk különálló,
zárt, magának való közösség, mi pedig
nézôként magunkra maradunk, üresen
vagy sem. Nem lettünk fivérek és nôvérek.
Ez a színház nem azért prófétál nekünk,
hogy magához öleljen, hanem hogy vegyük
tudomásul. Amit itt feszegetek, morális di-
lemma, amihez az esztétikai elemzésnek,
kritikának elvileg semmi köze, mégis: ép-
pen ez az elôadás hozott meg olyan eszté-
tikai döntéseket, amelyek egy színház
erkölcsi alapállását türközik. Lehet, hogy
az ô szívük beszél, de jégbôl van; zengô érc,
pengô cimbalom. Szóljanak bár az embe-
rek vagy az angyalok nyelvén.

VLAGYIMIR SZOROKIN: A JÉG
(Krétakör Színház – Trafó)

FORDÍTOTTA: Bratka László. DRAMATURG: Pet-
rányi Viktória. DÍSZLET-JELMEZ: Ágh Márton.
RENDEZÔ: Mundruczó Kornél. 
SZEREPLÔK: Csákányi Eszter, Péterfy Borbála,
Sárosdi Lilla, Tóth Orsi, Bánki Gergely, Gyab-
ronka József, Katona László, Nagy Zsolt,
Mucsi Zoltán, Rába Roland, Scherer Péter,
Terhes Sándor, Tilo Werner.

acine drámai költészetében a cselek-
vés arisztokratikusan szavakba bur-

kolózik. A Phaedra hôsei inkább elvont fi-
gurák, mintsem hús-vér alakok. Mondat-
köpenyeket és vallomás-sálakat öltenek
magukra, s minden akciójuk, a megnyilat-
kozásoknak alárendelten, a köznapi való
fölé emelkedik. Az Új Színház elôadása el-
csípi ezt a hûvösen irodalmi világot: sze-
replôi nem „izzadnak”, akármennyi szen-
vedély csordul is párbeszédeikbe. 

Valló Péter rendezô fegyelmezett játékra
szorítja a színészeket. Részletezô, széles
gesztusok helyett a koncentrált alakok ki-
fejezô mozdulatokból építkeznek. Oinoné,
a dajka szerepében Nagy Mari szolgálatké-
szen lohol Phaedra után, s minél többször
próbálja megérinteni, kontaktusba lépni
vele, annál inkább érezhetô, hogy viselke-
dése nemcsak sunyi törleszkedés, hanem
a királyné iránti csodálat is. A színészi já-
ték koncentrálása mellett hangsúlyos sze-
repet kap a vers, Lackfi János új fordítása.
A jelenetek a szöveg líraiságából nyerik
hangulatukat, s ettôl leheletnyit meseivé
válik az atmoszféra. Pedig a rímes szöveg
egyáltalán nem hat mesterkéltnek vagy na-
ivnak, ráadásul a színészek nemcsak élve-
zettel, de természetesen is mondják, feles-
leges dagály és öblögetés nélkül. Nincs ar-
chaizálás vagy idôutazás, a színpadra állítás
kortárs környezetbe helyezi a történéseket.
Kosztümös dámák és hercegek vagy nagy-
szabású antik képbe rendezett görög
hôsök helyett egy akár kortalannak is érez-
hetô, mégis inkább mainak tûnô elitet és
beosztott seregét látjuk. Hirtling István
Theraménesze egy személyi titkár távol-
ságtartásával intézi neveltje ügyeit. Fodor
Annamária Iszménéként inkább Arícia
kommunikációs tanácsadójának tûnik,
mintsem bizalmas barátnôjének. A szerep-
lôk elegáns ruháikban fesztelenül mozog-
nak az artisztikus környezetben. (Itt még
Hippolitosz halálos sebesülése is képzô-
mûvészeti alkotás: fekete öltönyén határo-

zott piros ecsetvonás húzódik, az arctól in-
dulva. S ugyanilyen „mûvészi sebbel”, csak
feketével piros ruháján, tér meg Thézeusz
az Alvilágból.) 

A játéktér kialakítását is a rendezô vál-
lalta magára. A díszlet központi eleme egy
elsô osztályú bôrfotel. Körülötte futnak
össze a kôlapokkal borított járások, egy ke-
reszt négy szára. A piros fotel mögött záró-
dik össze a belsô terekben játszódó jelene-
tekhez a kék színû függöny – egyébként
maga a színpadot a nézôtértôl elválasztó
valódi függöny, ugyanis nemcsak az elô-
adás játszódik a deszkákon, ide telepítet-
ték a nézôket is. Talán az intimitás fokozá-
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