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z antik szoborfő lassan megingott, majd a
földre hullt. Mondják, véletlenül alakult így
a zárójelenet a bemutatón - ám hogy a
Hippolütosz holttestének darabjaiból ösz-
szeállított szobor végül torzó maradt, az

előadás egészének tükrében szimbolikus jelen-
tőséget nyert. Phaedra és Theramenész a ron-
csolt testrészekből próbálja felépíteni a ragyogó
ifjú félistenekhez méltó képmását; és éppen így
rakja össze a rendező, Alföldi Róbert is a maga
Phaedráját a klasszikus történet korábbi feldol-
gozásainak kisebb-nagyobb darabjaiból. Néhol
Racine tollvonásai sejlenek fel, máshol Enquist-

vagy Euripidész-idézetek tűnnek elő. A kompilá-
cíó ellentmondásainak feloldása itt mégsem el-
sősorban dramaturgiai kérdés - ahogy az az
átírások mai reneszánszában szokásos -, mert a
rendező a szövegek elkerülhetetlen különbségeit
a hangulati színezet még ennél is szélsősége-
sebb váltásaival tetézi: mintegy túlkiabálja az
egymáshoz nem illő szövegek csikorgását. Zava-
ró, ha egy Racine-monológot egy Enquist-dialó-
gus követ, de az ellentmondás mégis szinte el-
törpül ahhoz képest, hogy a színpadon egyszerre
látni Poszeidón monumentális kőarcát és egy
(ugyancsak monumentális) békebeli rádióké-

szüléket. Ez utóbbiak összefüggésére végképp
nem derül fény az előadás során - igaz, össze-
függésük hiányára sem. A szuggesztív színpad-
kép, a lendületes előadásmód, a legkülönbözőbb
effektusok tömege olyannyira magával ragadja a
nézőt, hogy csak jóval később, kábulatából riad-
va döbben rá: nem érti, amit látott. Alföldi Róbert
példás illuzionista - ellenben varázslónak aligha
lehetne nevezni.

A nyitány kevéssé biztató. A színpad belsejét
középen meghasadt fal takarja, rajta a felirat:
HELLAS. A repedés a szót persze „hell"-re és
„as"-ra bontja, mely utóbbiból az „a" betű -talán
didaktikai okok folytán - már korábban leesett. A
csendbe egyszerre Phaedra sikolya hasít. A nő
aléltan hever a nagy franciaágyon, keze széttárt
combjai között pihen. A bűnös ujj okozta csúcs-
pont zavarba ejtő indítás, melyet csak visszame-
nőlegesen magyaráz meg, hogy a következő ti-
zenöt percben további hat csúcspont következik
be. Ezek feszültségét rendszerint valamilyen el-
lentmondás táplálja. Hippolütosz szűzien tiszta
Artemisz-fohászának férfias túlfűtöttsége éppen
csak gyanús, de pár perccel később Phaedra
kamasz lányos vallomása és az említett kezdés
emléke már nyugtalanítóan összeegyeztethetet-
len. Az ellentétes jelzések sora végigkíséri az
előadást. A darab végén még a vak őrület és a
kissé teátrális butáskodás is megfér egymás
mellett, amikor az összes létező szereplőt lemé-
szároló Phaedra észreveszi, hogy Theramenész-
nek ugyanolyan kése van, mint neki. Kétségtelen,
hogy a rendező nem fukarkodott az intenzív ha-
táselemekkel: Thészeusz saját fiára szórt átkai
után Poszeidón eget rengető haragja a leghátsó
sorban ülő néző számára is valóságos istenve-
rés.

Szinte összeszámolhatatlan, hányféle couleur
locale tobzódik a két felvonásban. Része ennek
az összeollózott szövegek Euripidésztől Paso-
liniig terjedő tömege, de az író-rendező által
hozzáírt kiegészítő szövegek és a kifejezőelemek
rapszodikus váltakozása is - a Hellas-embléma,
az ógörög mitológia akár önálló stílusként is
felfogható, velejéig absztrahált látványvilága
(Hippolütosz imája), a nagyon is autentikus is-
tenszobrok a manzárdban, a harmincas évek
kaliforniai miliője, Oinone keleti mágiája és a
pesties vagy inkább pesti színházias kiszólások.
Ezen hatáselemek tükröződéseiből és hullámve-
réseiből születik meg az előadás szokatlanul tág
érzelmi tere. Erős színek, éles disszonanciák fe-
szítik a végletekig a néző érzelmi kapacitását - a
kérdés az, hogy vajon a darab képes-e betölteni
a maga teremtette vákuumot.

Igó Éva (Phaedra) és Kamarás Iván (Hippo-
lütosz) A Phaedra-storyban
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A Phaedra őrült szenvedélyéből eredő radiká-
lis hangulatváltások iramát javarészt az exp-
resszionista előadásmód teszi követhetővé.
Mindez azonban nem csökkenti az értékét Igó
Eva alakításának, amely a kifordulásig szerel-
mes, előbb ön-, utóbb közemésztő asszony ka-
rakterének számtalan fázisát mutatja meg. Ami-
kor Oinone Thészeusztól való fiaira hivatkozva
igyekszik lecsillapítani Phaedrát, a nő csak ennyit
felel: „Igen, a gyerekek, a gyerekek, a gyerekek."
Válaszában türelmetlenség, cinizmus, engedel-
messég, bűntudat és meghasonlottság olyan ke-
veréke mutatkozik meg, amely elegendő ahhoz,
hogy előre jelezze a jóval később következő gyer-
mekgyilkosságok súlyát. Ez utóbbi jelenetben a
megtört Phaedra hálóinget ölt, és eközben né-
hány pillanatig meztelenül álla nyílt színen, néma
csendben. A szándékosan hatásvadász, előadás
különös pillanata ez. Phaedra nyilvánvalóan tu-
datában van annak, hogy több száz ember nézi.
Azaz érzésünk támad, hogy ha elkeseredettsége a
beletörődés ilyen mélységéig vezette, akkor a
szerepen belül is képes bármire - és egyszerre
ráébredünk, hogy ez az asszony nemsokára meg
fogja ölni a fiait és a férjét.

Hippolütosz (Kamarás Iván) azokban a pilla-
natokban válik fontossá, amelyekben a darab
konkrét közegétől elemelkedve jelenik meg. Ilyen
a fent említett Artemisz-ima és a halott ifjú darab
végi misztikus felbukkanása. Ezek a letisztult,
ideális megmutatkozások, valamint Phaedra ra-
jongása talán túlzottan is körülírják a fiú jellemét
és a szerepben rejlő játék lehetséges formáit, ami
után a néző számára valójában már nem is érde-
kes, hogy maga Hippolütosz a színpad mely
részén áll, mit mond éppen, vagy hogy egyáltalán
bent van-e. Rosszul kiszámított távolságtartása
azt ugyan még látnunk engedi, hogy ez a figura
nem olyan makulátlanul tiszta és nagyszerű, mint
amilyennek a darabban mondják; ám az már nem
derül ki, hogy a hófehéren kívül milyen más színek
jellemzik.

Theramenész (Hegedűs D. Géza) figurája elég
átgondolt ahhoz, hogy az utolsó jelenetben ki-
mondott néhány szava után minden korábbi, vele
kapcsolatos mozzanat a helyére kerüljön -
ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy ez a for-
dulat, az elegáns, szinte sátáni intrikus szerelmi
vallomása meglepjen bennünket. A Hippolütosz
haláláról való beszámoló melodramatikus túl-
komponáltsága valószínűleg alábecsüli Thera-
menész szavainak önálló erejét. A monológ az
egyre intenzívebb zenei aláfestés hatására érzel-
gőssé, mesterkéltté válik, és minden ok nélkül
idézőjelbe kerül.

Arícia (Balázsovits Edit) gondosan kidolgo-
zott, plasztikus karakter. Rendkívül hálás szerep:
Arícia a történetnek csupán egyetlen, nem túl
fontos szálához kapcsolódik, de van egy
hosszabb, érzékenyen instruált monológja,
melyben

a máskülönben homogén - tehát meglehetősen
unalmas-szerepből kilépve elénk áll, és néhány
percre leemeli képzeletbeli maszkját. Kissé meg-
lepő ugyan ez a váratlan kitárulkozás, ám a hó-
fehér végzet asszonya mögött rejtőző ijedt kis-
lány képe pontos és meggyőző.

Lukács Sándor Thészeusza olyan, mintha
nem is ennek az előadásnak lenne a szereplője.
Hagyományos, a körülményekhez mérten ter-
mészetesnek ható színpadiassága a maga mód-
ján mégis hozzájárul A Phaedra-story alapvető
eklektikájához. A hazatérő hős a magasból, az
istenek közül ereszkedik le övéihez. A nagysza-
bású leereszkedés eszköze - és egyben akadálya
- egy billegő fémlétra. A pocakosodó hérosz
alaposan kifullad, mire leér. Ráadásul baljós
talány fogadja: az érkezésére kivonultak
mindegyike hamarosan szó nélkül, zavartan
távozik. Lukács a közönség felé fordulva
méltatlankodik, akár egy Moliére-hős. De a
közönség is hallgat. Nincs szívük elárulni a
szörnyű titkot - olyan szép, hogy valaki ennyire
távol legyen ettől a rémálomszerű történettől,
sőt az egész előadás-

Röviden az történt, hogy egy rendezőnek, Gaál
Erzsébetnek volt egy figyelemre méltó
elképzelése Csehov Platonovjáról, és ebből
született egy finoman szólva nehezen
végigülhető előadás a Várszínházban. Ez már
csak azért is szomorú, mert ma, amikor a
magyar színház még mindig század eleji sza-
básmintákkal divatol, tulajdonképpen hálásnak
kellene lennünk minden olyan felfogásért, amely
legalább eltér a klasszikus drámák hagyományos
színpadra alkalmazásától. Gaál Erzsébetnek két-
ségtelenül volt valamilyen elképzelése arról, ho-
gyan lehetne, mondjuk, Ascher híres katonabeli
Platonovjához képest másként színpadra állítani
azt az átlagos méretű könyvekben kétszáz oldalt
is kitevő szöveget, amelynek a suhanc Csehov
feltehetően az Apátlanul címet adta (azért fel-
tehetően, mert a szovjet forradalom után elő-
került füzeteknek hiányzott a címet is tartalmazó
első lapja, de Csehov fivére egy levélben „Be-
zotcovscsina" néven emleget egy korai darabot).
Lehet, hogy a rendezés botrányt akart kavarni ezzel
az új szemléletű Platonov-változattal, de az előadás
ehelyett unalmas, érdektelen és tét nélküli.

tól: bűn lenne belerángatni. Thészeusz dühöngé-
se úgyszólván pihentet, mert ő a darabban az
egyetlen, akit nem a végzet vezérel.

A kvázi-expresszionista stílus, a kikényszerített,
egyvágányú nézői reflexre építő technika gyakran
azzal a veszéllyel jár, hogy a szereplők és a helyzetek
egy ponton túl óhatatlanul idézőjelbe kerülnek,
nevetségessé válnak. A színészek ilyenkor
kénytele-nek rendre kibújni a szerepükből, hogy a
nézőkre kacsintsanak: nem komoly dolog ez. A
túljátszott tragédia könnyen komédiába fordul. Bár
a Phaedra előadása mindvégig a
szentimentalizmus (vagy annak paródiája)
peremén billeg, csak ritkán lépi át ezt a határt.
Átérezhető, komolyan vehető történetet mond el -
feltéve, ha a felszínen tomboló melodrámát nem
vesszük komolyan.

Alföldi Róbert: A Phaedra-story (PestiSzínház) Díszlet:
Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea. Mozgás: Gyöngyösi
Tamás. Dramaturg: Rácz Erzsébet. Rendező: Alföldi
Róbert.
Szereplők: Igó Éva, Kútvölgyi Erzsébet, Kamarás Iván,
Hegedűs D. Géza, Balázsovits Edit, Lukács Sándor,
Gryllus Dorka f. h., Kelemen Zsolt.

Ki a hibás? A kísérletező rendező, a kísérlet-
nek ellenálló vagy a kísérletet megvalósítani nem
tudó színészek, netán a kísérlet előtt érzéketlenül
álló nézők? Szerintem maga az új koncepció
gátolja meg azt, hogy ebből a változatból élveze-
tes előadás jöjjön létre. Nem az érthetőséggel
van a baj, hiszen világos, mire megy ki itt a játék,
hogy Csehovot már nem lehet ugyanúgy, mint
régen... Am míg egy bármilyen realista Platonov-
előadás képes hatást gyakorolni a nézőre, ez a
mást akaró várszínházi, amely kiszív minden éle-
tet az alakokból, és apró darabokra vágja az
eredetileg lassan gördülő cselekményt, egysze-
rűen elpárolog a színpad és az első széksor
között, lejön ugyan a színről, de nem érkezik meg
hozzánk.

A Gaál-féle feldolgozás módszere önmagában
még érthető, sőt helyeselhető is lenne, ám ez
aligha alkalmazható a Platonovra, főleg úgy,
hogy az ebből létrehozott előadás egy hagyomá-
nyos adaptációnál többet adjon át a drámában
foglalt jelentésekből. A Várszínházban ráadásul
előadás helyett inkább csak ezt a mást akaró
koncepciót látjuk, mert a rendezői gondolatok -
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