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„Mind érdekes és mind szép is – de mind közömbös
az idôtôl és attól, hogy beleszóljon az életedbe, azaz
hogy behúzódjék tudatod rejtekeibe, hol pedig fészket
kéne raknia, hogy formálja agyad és cselekvésed, s
ezeken keresztül azt, amit embernek és világnak nevez
a köznyelv.”

Gaál Gábor

Nem tudok olyan jelenetet említeni ebbôl az elô-
adásból, ahol ne lenne – ahogy mondani szokás – va-
lami kitalálva, ahol ne lenne nézni-, látni-, hallgatni-
és figyelnivaló. A látványtól a kaposvári színészekig, a
színek játékától – fehértôl a feketéig és a kettô közöt-
ti átvezetô árnyalatokon át – egy szimbolikus tárgyig,
egy jól kijátszható almáig, a képzeletteli kórusig –
maszkok, bábok, madárijesztôk vegyes-színes töme-
ge vonul fel –, a kétfenekû térrel és gumifalaival való
játszadozásig, festôi-fotografikus díszlet-nôkig – félig
tárgyak, félig emberjelzések –, és akkor még néme-
lyik színész részletgazdag játékáról nem is esett szó. 

Mindig történik valami közben: amíg ott ülünk. 
És mi van utána? Amikor az elôadás után a hideg,

csillagos kaposvári égre emeli az ember a tekintetét –
s e darabban az eget éppenséggel sokat emlegették,
lakói közül kettô földre is szállt –, akkor jön a kérdés,
hogy most mi jut eszünkbe. Hogy milyen nagyszerû
színész Znamenák István (Sosias szerepében), ez
min denképpen hazavihetô, és Kocsis Pál (Amp hi try -
on) kétségbeesése is… És? Az istenek? Az emberek?
A szerelem?

Most megkockáztatok egy veszélyes általánosítást:
a magyar színház ezt tudja, akarja, ebben merül ki
minden igyekezete, szándéka és szelleme, hogy míg
a székünkben ülünk, addig ott legyünk, jelen, éber fi-
gyelemmel kísérjük a színielôadást, lássunk és hall-
junk, színrôl színre változzon minden, történjék,
pukkanjon, szóljon, színesen, dúsan. Amíg karszéke-
iben dédelget, a magyar színház csupa játék és törté-
nés, figyelemkérés és -fenntartás – merô földi paradi-
csom. Erény és hiány is ez: mert itt és most szórako-
zunk, aztán elfelejtjük az egészet.  Mert minden csak
a színpadon történik, bennünk semmi. Ez a színház
nem akar változást az emberben, nem állít lázas di-
lemmák elé, nem bizonytalanít el, mivel nincsenek
tisztázatlan kérdései, önmagával elégült világából és
szemléletébôl nem tudhat kérdezni.  

Fordulatos történetmesélés, rengeteg hatáselem,
lehetôleg gyors dramaturgia és hatni-hatni-hatni, szól

a tanítás, ma, itt, azonnal, nyomban, rögtön, most-
most-most.  Mintha a rendezô is ezeket tanulná és
nyújtaná: trükkök, megoldások, ötletek, kitalációk.
Ha a Bárkán nem most látom Szász János Sirályát, ta-
lán nem fogalmazok ilyen sarkosan. És ez az állandó
„foglalkoztatása”, szórakoztatása a nézônek mintha
abból a félelembôl születne, hogy jaj, mi van, ha a
nézô picit is magára-magával marad, mit is adtunk
akkor a kezébe? Történik-e valami a nézôben a pilla-
natnyi jó mulatságon kívül? 

Az Amphitryon becsapós darab; egy estével koráb-
ban Gothár Péter másik rendezését láthattam, az
Ivanovék karácsonyát a Kamrában – ott a rövid jelene-
tek, párbeszédek revolvereznek egymásra, snittek,

Tompa Andrea

Míg a székünkben ülünk
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vágóolló a rendezô kezében, ott minden csupa meg-
unhatatlan petárda és ragyogás. Az Amphitryon azon-
ban lassúbb darab, monológokból és páros jelenetek-
bôl építkezik, rengeteget elmélkednek benne – szinte
csak azt teszik –, s csak a legvégére gyûlik össze vala-
mennyi – kevés, mindössze hat – szereplôje egy tö-
megjelenetben. Még akkor is befele figyel ez a darab,
a gondolatra, amikor a mulatságos (és a vígjátéki
konvencióknak megfelelô) szolga, szolgák pörölnek
benne – hiszen önmagukat, saját identitásukat, földi
létüket kérik számon-követelik (öntudatlanul is) az is-
teneken. Ebben a dramaturgiai lassúságban feltû -
nôbb a gondolatok hártyavékonysága. A jellemszíné-
szetet és a szituatív játékot (és jobbára csak azt) ked-

velô magyar színház gyakran fog mellé éppen az en-
nél konceptuálisabb Kleisttel. Egy üdítô kivételt tudok
az elmúlt évekbôl, a Nemzeti Színház Penthe szilei á -
ját: született is tragédia.

Gothár Péter az alászálló istenek szerepét Kovács
Zsoltra (Jupiter) és Karácsony Tamásra (Merkur) osz-
totta. Földre szállásukat láthatjuk is: a fehér, puha do-
boz – ez hát a föld itt, ezen az estén: egy fehér, textil-
falú doboz, szimbolikusan is egy kényelmes földi lét
adatik meg benne – tetején látjuk sétálni ôket. Mi le-
het fölöttük? – tûnôdöm már az elôadás után. Nem a
csillagos ég, az ismeretlen és felfoghatatlan végtelen,
és fôleg nem a transzcendencia, hanem a kaposvári
és mindenkori zsinórpadlás. A testet öltött két isten –

hiszen mi más ez, ha nem megtestesülés, a szó krisz-
tusi értelmében – alászáll, és elszereti a földi embe-
rek nôit, feleségeit. Gothár hatásos és hangsúlyozot-
tan rendezôi teret alkotott, amely funkcionális, de
nem konceptuális. Szolgálja a rendezôt, ahelyett hogy
szóba elegyedne vele, nem nyitja meg a nézôi asszo-
ciációk tág terét. Felveti a „mögöttes tér” gondolatát –
hisz az istenek lábnyomát látni fölülrôl, oda távoznak
is majd –, mégsem tölti meg ezt a második teret – el-
sôsorban gondolattal. 

Kovács Zsolt Jupitere az elôadás emblematikus fi-
gurája, színész s rendezô egyszerre s együtt alkotta
ilyennek. Zárkózott, magányos, rosszkedvû, fád, fá-
sult isten, életkedvét vesztett s azt a földön sem visz-

szanyerô lény, nem nevezhetni férfinak, mert nincs
érzékelhetô szexualitása, s mert a szerelemhez, a fia-
tal, vonzó Alkménéhez való viszonya egyetlen pilla-
natra sem válik hihetôvé és szexussá. Nehéz elkép-
zelni, hogy mi szólította a földre, hacsak nem az una-
lom, hogy némi kalamajkát okozva idelent, elszó-
 rakozzon – de hát még így sem szórakozik. Fáradt,
kiégett isten ez. Talán csak egoizmusa és cinizmusa
mozgatja, de ez sem kitûzött célja az elôadásnak: a
nézô nem sápad el a felismeréstôl, hogy istenei effé-
le szerzetek. Felfoghatatlan, hogy egy fiatal nô miért
éppen rá vágyik, és nem a valóban ifjú, energikus fér-
jére. A földi és égi lények közt – legalábbis ami az
Amphitryon/Jupiter kettôst illeti – generációs szaka-
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dék húzódik (ez egyike a lehetséges értelmezéseknek
a pszichológiai realizmuson belül, amely fordítva –
fia tal istenek, idôs földiek – ugyanúgy mûködhet, ta-
valy a Pesti Színházban láthattam egyébként egy ku-
darcos elôadásban).  

Mindez azonban – vagyis Jupiter fenti értelmezése
– spekuláció, mert nem ez az elôadás témája. Mindez
csak megtörténik, anélkül, hogy elemzés, az alkotói
és ezáltal a nézôi reflexió tárgyává válna – tétté –,
ahogy az idézett Gaál Gábor, e hajdani nagyszerû kri-
tikus fogalmaz: szellemtudományi cselekedetté.
Ahogy a másik isten, Merkur esetében sincs szó ön-
reflexióról: Karácsony Tamás akármelyik figurája le-
hetne a darabnak, isten, ember, báb, mert hiszen
annyit gondolkodik magáról – így van értelmezve a fi-
gura –, mint egy tárgy. 

Egy alászálló cinikus istenrôl elmélkedni méltó cél-
kitûzés lehetett volna az elôadás, az alkotók számára,
akik – s rajtuk keresztül a nézô – ezáltal önmagukkal
vethettek volna számot: saját életkorukkal, férfi/nô mi-
voltukkal, hitükkel akár, ha van nekik, vagy ha nincs,
hát a hiányával, szerelemhez, nôkhöz-férfiakhoz, sze-
xualitáshoz való viszonyukkal. Önelemzés nélkül – és
önelemzés tárgya lehetne éppen ez az isteni/földi ci-
nizmus, amivel de még mennyire hogy számot kelle-
ne vetni! – az elôadás nem juthat túl a jelenetrôl jele-
netre való araszoláson és a „kitalálásokon”, ötleteken.
Amiken, hangsúlyozom, lehet jól szórakozni, nevetni
is persze, hiszen Gothár-elôadást nézünk.

Itt bátorkodom felvetni: micsoda férfiszempont
uralja ezt az elôadást! A nô vagy 1. dísz és kellék, aki
testével ékíti a színpadot, ilyen a kórus, vagy 2. há-
zsártos feleség, mint Charis (Kovács Zsuzsanna),
vagy 3. egy öreg, fáradt férfi ropogós húsú rajongója
– természetesen átlátszó-áttetszô ruhában, testi lény,
ilyen Alkméné (Rácz Panni). Ha Alkméné gazdag
személyiségét, dilemmáit jobban el lehetne hinni, ta-
lán a nô mint emberi lény is esélyt kapna e színpa-
don. Nincsenek nôk a test és a házsárt között – tény-

leg így lenne? Ez az értelmezés meglehetôsen leegy-
szerûsítô, hogy ne mondjam: szexista. 

Az isten–ember–állat/tárgy hármasában – mert ez
utóbbi is megjelenik lassan a színen – a második fel-
vonás látványvilága a legárulkodóbb. A „tömeget” ve-
gyes lények alkotják: van itt papírmasé, bábfej, pusz-
tán testként használt (nôi) emberfigura az amatôr
színjátszás textil díszletvilágában, van madárijesztô –
a határok már egészen elmosódnak. Valami, amit le-
het nézni, ötletes, folyton átalakul, de értelmezni…? 

Sosias-Znamenák István remek játéka nyitja a da-
rabot – ô tényleg számot vet önmagával, és annyira el
van foglalva-telve magával és saját bajával (nem volt
ott a harcmezôn, amirôl most referálnia kell), hogy je-
lenlétének mindig van tartalma. Kocsis Pál lassan –
az elsô felvonást meglehetôsen kihagyva – eljut a két-
ségbeesésig, addig, hogy elveszíti szerelmét, megkér-
dôjelezheti a földi igazságos rendet, míg az istenek
nyugodtan – mintha mi sem történt volna, és tényleg:
mi sem történt számukra és ôbennük meg a nézôben
– visszatérnek oda, ahonnan jöttek. Nyomukban
Sosi asunk, elindul felfele a lépcsôn, aztán leül fél-
úton. Miért? Talán mert ô közelebb lenne az éghez?
Nem hiszem. Mindegy is: jól mutat ott, a záróképben. 
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olière Mizantrópja, mint általában a remek mû -
vek, minden idôben rezonál a korra, de most

különösen telibe találja az értelmiség jelentôs hánya-
dában érezhetô akut kiábrándultságot. Napjaink pos-
ványos hazai közélete, amely messze alulmúlja a sok-
évi átlagot és az aktuális nemzetközi trendet, sokakból
kihozza az Alceste-et. Ennek a magatartásnak a fedô-

neve az embergyûlölet – valójában az értékek iránti
mélységesen humánus elkötelezettség. Kétségtelen,
hogy a szerteburjánzó alantasság megvetése egyes ér-
zékenyebb lelkekbôl kétségbeesést, dühöt, indulatot
vált ki – másokból esetleg cinizmust –, s az öngyötrô
letargiától a vagdalkozásig vagy az önkéntes számûze-
tésig sokféle mizantrópiára akad példa. Az pedig meg-
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