
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.
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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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sára. Vagy hogy belülrôl lássuk a Phaedrát
alakító színésznôt, egyfajta „színház a
színházban” allúzióként. Esetleg egysze-
rûen csak azért, hogy a megfelelô drama-
turgiai pillanatokban (például Thézeusz
érkezésekor) a pompás kék bársonyt mél-
tóságteljesen felvonva a színpadi kép tab-
lójához keretet adhasson a díszes páholy-
sor. Kellemes háttér, megfelelôen világítva
kísérteties is, ám ennél sokkal fontosabb a
két meghatározó díszletelem színe, a szék
pirosa és a függöny kékje, amely ellentét az
elôadás lényegét szimbolizálja.

Valló biztos arányérzékkel teszi ki a da-
rab hangsúlyait. Miközben Phaedra tragi-
kus szenvedélye kibomlik, de nem a végle-
tekig tombolva, erôsebb nyomaték jut a
történet mélyén rejlô generációs ellentét-
nek. Örök konfliktus ez, a legtöbb klasszi-
kussá érett darabban feltûnik, mégis érde-
kes, ahogyan Valló finom határozottsággal
állítja párhuzamba Phaedra dilemmájával,
amely így egészen széles kontextusba ágya-
zódik. 

Két korosztály néz farkasszemet (egyéb-
ként már a mûsorfüzet borítóján is). Az
élet csúcsára ért s az öregség „hanyatlása”
elé nézô Phaedra és Thézeusz áll szemben
az éppen a csúcskorszakba lépni készülô
Aríciával és Hippolitosszal. A kopásnak in-
dult szépségéhez, illetve hôsi hírnevéhez
ragaszkodó Phaedra és Thézeusz szenve-

délybôl és indulatból cselekszik, és teszi
tönkre az eszére hallgató s ezért elszánt vé-
dekezés helyett tisztelettel adózó és mene-
külô Hippolitoszt, miközben Arícia is ész-
szerû döntést próbál hozni, s így lesz része
a boldogtalanság. Mintha Benedek Mari
klasszikus vonalú, minden felesleges fod-
rot kerülô jelmezei is ezt az elkülönítést
hangsúlyoznák. Phaedra elsôként csupasz
vállú estélyiben jelenik meg, és a szandálját
a kezében hozza, mint valami fruska. Öz-
vegyi ruhája is kihívó, mély dekoltázzsal.

Ehhez képest Arícia zárt, a nyakát is beta-
karó, hûvösen kék ruhát hord. Vörösbe öl-
tözik Thézeusz, míg Hippolitosz egyszerû
tiszta fehér vagy feketébe.

Az igazi bravúr azonban a két szereplô-
pár játékának világos ellenpontjaiban nyil-
vánul meg. Bár végig az „eszköztelenség”
dominál, Takács Katalin és Bálint András
játéka érzékenyebb és sokrétûbb arcát tárja
fel a figurának, mint a fiatalabb Pálfi Katáé
és Huszár Zsolté. Arícia és Hippolitosz sta-
tikus alakok: nincs mozgásterük. Így az
elôadás a hôs bukása keltette katarzis he-
lyett a tragédia okozóinak emberi gyarlósá-
gára fokuszálhat. Takács Katalin Phaedrája
maga a folyamat, ahogyan egy csodálatos
nô, akinek valaha lába elôtt hevert a fél
világ, ijedten konstatálja az idô múlását.
Hiába a felkínálkozás, a fedetlen mellek,
Hippolitosz elutasítása maga a vég. Csak
az érzelmek mûködnek úgy, mint régen, a
test hervadni kezd. És így kerekedik felül
a birtoklás vágya, a bizonyításkényszer, a
pusztító hazugság. De nem ôrjöngve, ha-
nem riadtan! Bálint András Thézeuszként
viszont nem a szomorúságot hangsúlyoz-
za, hanem kifejezett humorral és iróniával
alakít egy olyan figurát, aki egyszer csak
nem igazodik el. A hôst elhomályosítja a
gyanakvó férj és apa, s így hibás döntést
hoz. De ô sem dühöng, hanem csalódott
rezignáltsággal számûzi a fiát, majd még
csalódottabban ismeri el, hogy tévedett. 
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Nagy Mari (Oinoné) és Takács Katalin (Phaedra)

Pálfi Kata (Arícia) és Huszár Zsolt (Hippolitosz)
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