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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-
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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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gulatot Doru Pacurar nak a tenger-
alattjárót metróalagúttal ötvözô dísz-
lete is erôsíti. A csôben tengermé-
lyi fények, lila, kék és zöld színek
váltakoznak, a szereplôk kizárólag
teleszkópon át kémlelhetik a kinti
világot. Mivel az egyetlen hajóablak
a színpad hátterében található, a
közönség – nemcsak érzetre, tény-
legesen is – egy bugyorba kerül a
színpadi történésekkel. A jelképes
végbélrendszerben csak úgy nyü-
zsögnek a férgek és az élôsdiek, jó
érzés közéjük tartozni. A kérdés
azonban nem hagy nyugodni: ki-
juthatunk még a felszínre, ha vége
az elôadásnak?

A padlóból kikandikáló fejek a
Happy Birthdayt éneklik, majd egy
kedves baszd meg-dalocskát, a sze-
xualitás tabumentességét, a feszé-
lyezettségi küszöb tökéletes felszí-
vódását hir detve. Karmesterük to-
jásokat húz a fejükre, így nyomja
vissza ôket az anyaföldbe. A fejek a
meg-nem-születetteket jelképezik,
megannyi sárkányfogat, akik ha
kikelnek, tovább rohasztják a vilá-
got. A tojás termékenységi és ha-
lálszimbólummá válik Phaedra túl-
koreografált táncában, a rituális,
ám meglehetôsen szájbarágós to-
jáslovaglási jelenetben.

A V-effektként beiktatott, a törté-
néseket mintegy zárójelbe tevô né-
mafilmjelenetek – Phaedra öngyil-
kosságának különbözô változatai –
túlzottan megbontják az elôadást,
nehezen találunk vissza a megfe-
lelô mederbe. Az eklektikus zene
ugyan ilyen hatást ér el, az arab, in-
diai és erdélyi dalbetétek egyáltalán
nem állnak összhangban a szöveg-
gel. A tangó kivételével.

A színészek általában a végsôkig
lecsupaszított eszközökkel – emlékezzünk a Zsótér-
féle elôadásra –, kizárólag belülrôl építkezve játsszák
ezt a darabot, érzelemmentes arccal, finom mozdula-
tokkal, hiszen már a legapróbb gesztusok is elhaltak a
világban. Az aradiak azonban teátrálisak és harsányak,
mintha a figurák a látszatból merítenék csekélyke élet-
ösztönüket. Phaedra (Irina Wintze) szenvedélye hiszté-
riába csap át, kétségbeesetten küzd az öregedés és a
beüvegezettség ellen, a szerelem afféle végsô mene-
dék számára. Sztrop hé (Liliana Balica) elhanyagolt ve-
télytársnô, anyját túlszárnyalni nem képes zsák,
Thészeusz (Calin Stanciu) birtoklási vágytól elvakult
gyilkológép, az orvospap (Ovidiu Ghinita) a szálakat a
háttérbôl szövögetô házibarát szerepét karikírozza.

Hippolütosz (Lovas Zoltán) a nemek felett áll, már-
már hímnôs. Királyi fallosza a földet megtermékenyí-

tô harmat forrása, ami azonban
csak kielégülést nyújt, megköny-
nyebbülést nem. Ô maga még a
szexuális aktust sem élvezi, csak
unalomûzésbôl és öntetszelgésbôl
végzi oly gyakran. Kane-nél Hippolütosz pusztán un-
dorító, környezete az ô gusztustalanságán keresztül
mocskolódik be, kiégettsége reménytelen megváltás-
vágyából fakad. Hiába várja, hogy történjen valami iga-
zi, valami ôszinte. Tisz tában van önnön gusztustalan-
ságával, ezért minél jobban kívánja ôt valaki, annál in-
kább megveti az illetôt. Az aradi elôadásban üressége
mellett mélyen narcisztikus, még ha ez merô idôtöltés
is nála. Semmi sem köti le, a néptôl kapott ajándéko-
kat ki se bontja, egyedül az általa vásárolt kisautónak
örül legalább valamennyire.

Irina Wintze
(Phaedra) és
Liliana Balica
(Sztrophé)
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Valójában senki sem figyel rá, csak a testét és a királyi személyt látják
benne. Imádják, de nem szeretik. Még amikor Phaedra orálisan kielégíti,
az is teljességgel szenvedélymentes. A nô koncként veti oda magát. A fe-
minizmus abszolút kritikája. A nôk már nem várják, hogy meghódítsák
ôket, tálcán kínálják magukat. Akar nak és elvesznek, aminek egyenes kö-
vetkezménye a férfimotiváció hiánya. Mivel a határok leomlottak, a vágy és
az erotika is megszûnt. Hippolütoszt egye dül Lena nevének említése hoz-
za ki a sodrából, de a lányhoz fûzôdô viszonyáról többet nem tudunk meg.
Ha volt is valamilyen érzelem az életében, sikeresen kiirtotta magából.

Hippolütosz az elôadás elején mézzel keni be magát a csábítás és az ön-
tetszelgés eszközeként. Tettét egyfajta hübrisznek is nevezhetjük, hiszen
az isteni nektárt nem átallja halandó testére csorgatni. Az elôadás végén
már vérrel locsolja testét. A hübrisz elnyerte mél tó jutalmát: a test, ami
légypapírként vonzotta az embereket, elpusztul. A legtöbbször meztelen
fiú azon  ban bugyiban hal meg. Vajon miért? Erre ugyan késôbb sem jöt-
tem rá, de arra igen, hogy a plakáton végigfolyó sárga és piros festék a
mézre és a vérre utal, nem pedig a Zsámbéki Bázis hasonló színben pom-
pázó falaira. Az egyezés merô véletlen.

Sarah Kane-nél a megváltást végül Phaedra vádaskodó öngyilkossága
hozza meg Hippolütosz számára, a hazugságban fogant, mégis egyetlen
ôszinte gesztus, a szerelem pusztító szenvedélyének vulkánkitörése, ami
„nem holmi kacat, nem limlom”. A pappal folytatott hitvita a bûn vállalá-
sáról, illetve a lincselô tömeg akciója is az ôszinteség megnyilvánulása. Az
aradi elô adásból mindkettô kimaradt. Az elôbbiért nem is nagy kár, hi-
szen párbeszédük Nietzsche és Scho pen hauer filozófiájának morzsáiból
összeszedegetett üres szofisztika. Mihai Maniuţiu rendezô a tömeget is
kihagyta az elôadásból, Hippolütoszt saját apja koncolja fel. A belterjesség

totális. Thészeusz, miután meg erô -
szakolta, Sztrophéval is végez. A da -
rabban csak a gyilkosság után is-
meri fel áldozatát, itt viszont végig
tudatosan cselekszik, ami sokkal
maibb megoldás, mert az isteni
bosszú helyét átveszi az emberi ke-
gyetlenség. Phaedra születésnapi
ajándék öngyilkossága nem ér
sem mit. Az in-yer-face darabok vilá-
ga stabil és mozdulatlan, a hazug-
ság és az érzéketlenség elhatalma-
sodott benne, menthetetlen és meg -
változtathatatlan.

Az elôadás azonban csavar egyet
a történeten: Phaedra valójában
nem is halt meg, a filmkockák csak
beetetésül szolgáltak, a média meg-
tévesztô látszatvilágát használva fel
a királyi ház végsô megsemmisíté-
séhez. A királyné az orvospappal áll
össze, és átveszi az uralmat. A fe-
jek kikelnek a tojásokból, az új
királyi pár pedig eltakarítja a hullá-
kat, hogy megspórolja a díszlet-
munkásokat. Ez az egyetlen lehe tô -
ség a változtatásra?


