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könnyebben befogadható, érzelmileg jobban átélhetô.
A sok zene és tánc közt kevesebb energia marad a szö-
vegre, így Peer élettörténete inkább tetszik egyszerû
kalandregénynek, mintsem életfilozófiai kísérletsoro-
zatnak. Igaz, annál egyértelmûbben, a maga egysze -
rûségében annál nyilvánvalóbban világlik ki az alap-
probléma: az európai ember individualizmusának
tragikus kérdése. A mindenáron önmagát meg találni-
megvalósítani akaró Peer végül semmit sem lel.
Ennyi. Roppant világos közlés, pedig a legismertebb
metaforája, a hagymahámozás még ki is marad.

Látni- és hallanivaló marad így is elég – többnyire
színvonalas, ötletes, néha kivételesen erôs. Olykor vi-
szont a rendezô mintha csak figyelmeztetni akarna,
nehogy már túl komolyan vegyük a játékot. Amikor
éppen sehogyan sem talál rá a folytatásra, a karmes-
terrel mondat el néhány összekötô szót, hogy most mi-
nek is kellene történnie, ha lenne hozzá zene, vagy
lenne rá idô. Egy darabig elbíbelôdik a zene–tánc–szö-
veg összecsiszolásával, késôbb beéri annyival, hogy az
énekesek kottával a kezükben bejönnek, mintha csak
oratóriumot adnának elô. Játékosan szellemes Csa ná -
di Judit díszlete. Középtôl kissé balra egy hatalmas vi-
lágos bôrkanapé áll, leginkább azért, hogy mögötte el
lehessen bújni, s így énekes, táncos, prózai színész
szinte észrevétlen helyet cserélhessen. A zenekar fölé
sátor emelkedik, mely egyúttal meredek hegyoldal, fel-
idézi a szirteket, ahol Peer képzelete száguldani kezd,
két nyílásán egyes szereplôk, Solveig, Aase a magasból
szólhatnak hozzá és hozzánk. Amúgy akár rongyszô-
nyegnek is nézhetnénk, s csak a játék végén, a Gomb -
öntô jelenetei közben esik rá úgy a fény, hogy férfiin-
gek sokaságának mutatkozik. Triviálisan vicces válasz
az önmagát kétségbeesetten keresô hôs kérdéseire.
Kaszás Gergô viszont nagyon is komolyan adja Peert.
Minden tréfának csak így lehet értelme. Gondosan
építi végig az életutat a könnyelmû, magabízó, kö-

nyörtelen suhanctól a végsô megsemmisüléstôl rette-
gô öregig. Váltogatja az alakokat, miközben önmaga
marad: az, aki nem leli önmagát. Törôcsik Mari az egy-
szerre kívülrôl és belülrôl ábrázolás magasiskoláját
mutatja be, Aasét megjeleníti, és egyben ízeire is sze-
di. Hisz és nem hisz, szeret és ironizál. Járó Zsuzsa
Solvejgje a szinte észrevehetetlen hûség. Peer végzete
ezúttal Bozó Andrea. Ô játssza nemcsak Ingridet, az
elszöktetett menyasszonyt, a manókirály rémes lányát,
az anyagias Anitrát, de a mindig újabb, ám mindig
csak ideiglenes haladékot adó Gomböntôt is. 

Massányi Viktor hatásos betétszámot énekel, Létai
Kiss Gabriella is így adja elô Solvejg dalát. Simon
Krisztinával és Németh Mónikával együtt biciklizô
pásztorlányokként viszont fölöttébb mulatságos jele-
netet prezentálnak, alighanem elôször tudatosítva a
kevésbé gyanakvó nézôben, mire számíthat. Barta Dó -
ra lendületes és szellemes koreográfiáját az Egri
Fesztiválbalett értô humorral adja elô, az Egri Szim -
fonikus Zenekar és az Operaház énekkara Szabó
Sipos Máté vezényletével úgy szól, ahogy egy kellemes
nyári estén illik. 

PEER GYNT. SZÍNPADI FANTÁZIA 
HENRIK IBSEN SZÍNMÛVE NYOMÁN, 
EDVARD GRIEG ZENÉJÉRE 
(Egri Gárdonyi Géza Színház Nyári Tagozata)

Látvány: Csanádi Judit. Koreográfus: Barta Dóra.
Kar mester: Szabó Sipos Máté. Rendezô: Csizmadia
Tibor. 
Szereplôk: Törôcsik Mari, Kaszás Gergô, Járó Zsu -
zsa, Bozó Andrea, Görög László, Safranek Károly,
Massányi Viktor, Létai Kiss Gabriella, Simon Krisz -
tina, Németh Mónika, Zsigmond Géza, Farkas Gá bor.

ossage! Mily különös volt utolsó levele! Jó szán-
dékú, tömör, számos olyan elemet tartalmazott,

melyet bizonyos körökben tartalommal bíró állítás-
nak tekintenének, s mégis belengte valami, amit
Jean-Paul Sartre oly örömmel nevez »Semmi«-nek.”
A fönti passzus idézet Woody Allen – két amatôr sak-
kozó levelezését elénk táró – A Gos sage–Vardebedian-
iratok címû humoreszkjébôl; mely szövegtorzót úgy
is értékelem, mint a legtöbb kortárs fizikai színházi,
mozgás- és táncmû esszenciáját.

Az 1976-os évjáratú – színész, koreográfus, zene-
szerzô, fotográfus – Ivo Dimcsev a 2005-ös szegedi
Thealteren ragadta magával elsô alkalommal a honi
nagyérdemût, vérvétellel, -árveréssel fölspannolt Lili
Handel-szerepjátékával. Eztán koronázta egynéhány
lánglelkû híve A Fizikai Színház (pünkösdi) Kirá -
lyává. Olvastam, hogy kétségtelen elôadó- és átválto-
zómûvészi tehetségét, „tündéri” karizmáját megvil-
lantotta Sarah Kane 4.48 pszichózis címû darabjában
is, a Legal Art Center produkciójában. 

Horeczky Krisztina

Vérlázítás
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Dimcsev – mint koreográfus – a múlt évben La dá -
nyi Andrea fölkérésére (az LA Dance Company szá-
mára) eszkábált össze három, legkevésbé sem újító
szellemû kópéságot (2 solo 1 duet – MU Színház). Eb bôl
két monoperformansz, a hervadásnak indult, emlé-
keibe fulladó, használat után eldobható popcsilla -
gocs ka katapultja (Thank you) és a forradalom nélkül
maradt forradalmárnô eszelôs tombolása (The R)
ugyanazon melodrámatoposzra
épül, mint a Lili Handel. Azaz: a
budoárjában nosztalgiázó, tébolyo -
dott kopott kokott önáltató estje.
(Az anyaszomorító A Golden Duetre
már bemutatása pillanatában rá -
bo rult a feledés jótékony homálya.) 

A restségre hajlamos Dimcsev
ezt követôen kurzust tartott a
Színház- és Filmmûvészeti Egye -
te men (vélhetôen a mozgás tan-
széket vezetô, a Thank youban pa-
rádézó Ladányi kezdeményezésé-
re). Emellett az intézmény elsô- és
másodéves színésznövendékei –
nyil vános – mozgásvizsgájukon
elô adták csokornyi iskolatréfa mi-
nôségû lükeségét is.

A Zsámbéki Színházi Bázison
„szenzációnak ígérkezô” Médeia al -
címéül (a minden tekintetben meg -
feneklett, tematikusnak szánt Antik
hôsnôk XXI. századi szemmel II.
helyett) ajánlom a következôt: Egy
rendezô szereplôt keres. A meghirde-
tett tíz föllépô helyett ugyanis he-
ten búsongtak a színen. (A Szín há -
zi Bázis honlapján másnap nyolc
névre bukkantam.) Elôzetes értesí-
tés nélkül hiányzott: Ladányi And -
rea, Sólya Ádám és Tóth Evelin. Távolmaradásuk okát
a nézô elé hányt kínzó dôreség maradéktalanul iga-
zolta. Feszít a kérdés: miért, hogy amihez a fölsorol-
tak – kivált az ifjú bolgár magyarországi pályafutását
(egykor?) odaadóan támogató Ladányi, a „húzónév” –
nem adták nevüket, azt a szervezôk értékesítésre, fo-
gyasztásra alkalmas kultúrcikknek ítélték? „Nem
csak az antik téma, nem csak a fizikai színház eszkö-
zei, hanem a bázis tereinek használata is váratlanul
izgalmasnak ígérkezik a »Dimcsev-i« szemszögbôl
nézve” (sic!) – áll a nyelvtanilag egyedire hangolt mû -
sorfüzetben. 

A – dimcsevi szemszögbôl bizton különleges –
majd’ üres térben hét, narancssárga mûanyag szék.
A három nôn (Kovács Martina, Mészáros Piroska,
Vesztl Zsófia) és négy férfin (Andrea Collavino,
Chován Gábor, Willy Prager, Viola Gábor) khaki-zöld
cserkészegyenruha; piros színû, mintás kendôcske,
fekete térdzokni, tornacipô, derekukon övtáska. Az
uniformist – amely akár nyári katonai ruházatnak is
tetszhet – különbözô, ruhára varrható minták díszítik
(így a Kiss-együttes logója és halálfej.) Nem tudni, hol
játszódnak a történések, magam mindenesetre – ré-
szint az átélt megpróbáltatások okán – kiképzôtábor-
ra gyanakszom. Az egyórás nemzetközi színészgya-

korlat, valamint hangképzô-workshop során az elô-
adók öt nyelven (angol, francia, magyar, német,
olasz) beszélnek, számolnak, kurjongatnak, dúdol-
nak, sikítoznak, süvöltenek, vörös fejjel üvöltöznek.
Egyik – ingét kigomboló – férfiú ijesztôen szörcsög,
megidézve a lélegeztetôgépes Darth Vader szelle-
mét. A hangkulissza – a legvégül fölcsendülô,
könnyûzenei szerzemény kivételével – zajokból, zö-

rejekbôl áll; mintha helikoptereket vagy dübörgô tan-
kokat hallanék. 

A renyhe happening mozgásnyelve a minimaliz-
mus jellegzetes stílusjegyeit hordozza; a szereplôk
néhol fölállnak székükrôl, ilyenkor hanyatt vetik ma-
gukat, kicsikét fetrengenek a betonon. Esetleg álló
helyzetben jobbra fordulnak, hogy várakozásteljesen
az ajtót bámulják. (Ahonnan azonban nem nyit be
senki.) Vesztl toporzékol, a hátán kúszik. Kovács Mar -
tina egyszer elkapja a nyakánál fogva, megmarkolja,
és hosszan fojtogatja. A kíméletes megoldások közé
sorolom, mikor hatan a falhoz ütik-verik magukat,
miközben Viola Gábor hason fekszik.

A pokoli alkotmányban néhol könnyed utalás törté-
nik az opus címére, illetve az euripidészi tragédiára.
Így – Kovács elôadásában – szó esik „A hímnemû
egyedek elpusztításáról”, különös figyelemmel a kati-
cákra. Továbbá elhangzik: „Médeia vagyok, a rovar.”
Angol konyhanyelven – az instrukció szerint erôs ak-
centussal – Vesztl Zsófia közli, hogy Iaszón miatt ölte
meg a fivérét. S hogy a gyerekeknek meg kell halni-
uk. Illetve, itt az idô a halálra. 

A jelentôs (ember)áldozatot követelô szörnyszüle-
mény a legkevésbé sem Médeia-parafrázis, az antik
tragédia csupán átlátszó alibi, fölfújás közben kipuk-
kanó léggömb. A rettentô szellemi ürességet, szánal-
mas ötlettelenséget a – méltatlan helyzetbe kénysze-
rült – szereplôk koncentrált erôfeszítései lettek volna
hivatottak álcázni; ám az unásig ismert trükk ezúttal

Kovács
Martina és
Willy Prager 
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(is) megbukott. A dimcsevi szégyenfoltot – fôképp in-
tellektuális szempontból – leginkább egy képzeletbe-
li koordinátán a zéró irányába zuhanó görbeként tu-
dom lefesteni. Jelzem: mínusz-értékrôl indulunk.

Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az akcionista
gesztusoktól áthatott – lélekemelô, megnyugvást ho -
zó – utolsó jelenetek metaforikus értelemmel bír-
nak. A sorscsapás alól hamarosan fölszabaduló akto-
rok övtáskájukból kirántott öngyújtójukkal elégetik
kendôiket, majd fekete filctollal pôre testrészeikre
firkálnak, végül piros festékszóróval lövöldözik egy-
mást, hamis pajkoskodás közepette – míg vérvörös-
ben nem úsznak. E pillanatban Dimcsev „semmis”

tákolmánya tagadhatatlanul elvérzett – alkotójával
együtt. Bloody serious.

MÉDEIA
(Zsámbéki Színházi Bázis)

Szöveg: Ivo Dimcsev és a társulat. Rendezô, kore-
ográfus: Ivo Dimcsev.
Elôadja: Kovács Martina, Mészáros Piroska, Vesztl
Zsófia, Andrea Collavino, Chován Gábor, Willy Pra -
ger, Viola Gábor.

A zsámbéki helyszínen elôször egy elsötétített, fül-
ledt terembe jutunk, ahol vasrácsok mögött – lent és
fent – állatias ösztönlények üvöltenek kíntól és dühtôl
eltorzult arccal. Középen egy nô rángatózik fején ko-
ponyamaszkkal és virágkoszorúval, az elmúlás és a
megújulás örök körforgásának esszenciális jelképével.
Erôsen szenved, amit szavakba is önt, de mondatai tel-
jes értetlenségbe fulladnak, mert a tolmács hangja el-
veszett valahol az éterben. Tulajdonképpen szép szim-
bólum, ahogy az életfájdalom ôsi kitörését csak átérez-
ni tudjuk, megérteni nem. Hiába követjük nyomon a
végvonaglást, nem ismerhetjük meg. 

A tolmács és az ô gépe késôbb is fontos része az elô -
adásnak (bár a nézôk és az aradi társulat egyaránt szí-
vesen lemondott volna errôl), a fülünkbe harsogó fel-
erôsített zajok ugyanis tovább brutalizálják Sarah Kane
amúgy sem leányszobába illô szövegét. A szerken -
tyûnek más funkció nem is nagyon tulajdonítható, mi-
vel a magyar szöveget igen ritkán halljuk ki. Román
nézôk elônyben.

Az elôadás valódi játékterébe, a színházterembe szûk
folyosó vezet. A keskeny átjárón megrekedt a levegô, a
páratartalom trópusi, fulladozunk a tömegben, mint-
ha egyenesen a pokolba szállnánk alá. Az infernó-han-

Selmeczi Bea

A végbéltükrözés
elviselhetetlen 
könnyûsége
S A R A H  K A N E :  P H A E D R A  S Z E R E L M E

Zsámbéki Bázis kitûnô terep Sarah Kane Phaedra szerelme címû darabjához. Az elhagyott tá-
maszponton kialakított színház a múzeumi múltat jelenné formálja, ahogy Sarah Kane teszi a

klasszikus Phaedra-történettel és az aradi Teatrul Clasic Ioan Slavici a Sa rah Kane-szöveggel. 
Az aradi botrányelôadás (a helyi kulturális bizottság elnöke be akarta tiltani) nem véletlenül kapott 
jelölést az Uniter-díjra a legjobb elôadás, a díszlet, valamint a férfi és nôi fôszereplô kategóriájában.
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