
152 0 0 7 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Igen ám – csak hogy az a ren de -
zôi szín ház, amely nek an nak ide -
jén hí ve iül szegôdtünk, a maga
ön  álló ví zi ó ját, min den, ab ból fa -
ka dó rész  meg ol dás sal egye tem -
ben, olyan mon da ni va lók szol gá la -
tába ál lí totta, ame lyek va lamennyi -
ünk éle té nek köz ponti prob lé máit,
a leg for róbb, leg köz vet le nebb ak -
tu a li tást érin tet ték.

Ma más sze lek fúj nak, más idô -
ket élünk. El kell fo gad nunk, hogy
az egyes ren dezôi éle tu tak még ön  -
ma gu kon be lül is, úgy szól ván da  -
rab ról da rabra ön ál ló sod nak, füg -
get le ned nek a napi ak tu a li tás tól, és
vi lá guk ho va to vább olyan szu  ve -
rénné vá lik, mint az el eve ön  álló
al ko tó mû vé szeké, festôké, zene -
szer zôké.

Per sze: sze ret nünk min dig min d   -
ezt nem mu száj. Ak kor sem, ha
nem di let táns ma ga mu to ga tók ról,
ha nem va lódi te het sé gekrôl van szó.

Got hár Pé ter és a Trak hi szi nôk
a Kam rá ban. Mi ért vá lik több ne -
mû vé a kó rus, me lyet ugyan ak kor
to vábbra is „lá nyok ként”, „ba rát -
nôk ként” ap oszt ro fál nak? Mi ért
hor da nak a fér fiak – kó rus ta gok és
epi zo dis ták – kor rekt za kó hoz al -
só nad rá got, s azon még kü lön rá -
app li kált, gro teszk ül epet? Mi ért
esik szét az in terp re tá ció há rom

vo nu latra – egy bo hó zati-báb szín há zira, egy egy ér tel mûen tra gi kusra és
egy brech ti e sen el ide ge ní tettre? 

Mi ért húzza le a tra gi kus hôsnô maga után a vé cét?
Min de zek a kér dé sek azon ban utó lag fo gal ma zód tak meg ben nem.

Az elôadás bô más fél órája alatt lé leg zet-vissza fojtva, sod ródva-le nyû -
gözve fo gad tam be a lá tot ta kat-hal lot ta kat. Mi ért? Vá lasz nak lo gi kus, de
ta lán még sem elég, hogy azért, mert te het sé ges, sôt je lentôs ren dezôrôl
van szó.   

Ké te zer-öt száz év vel ezelôtt – bele gon dolni is der mesztô – egy ógö rög
pol gár az em beri lé lek és lé te zés olyan mély sé ge ibe vi lá gí tott, me lyek a
XX. szá zad pszi cho ló gu sa i nak és pszi chi á te re i nek is ko moly fej tö rést
okoz tak. Fel fe dezte, hogy ösz tö ne ink és jó zan nak vélt szá mí tá sa ink olyan
tet tekre in dí ta nak, me lyek kö vet kez mé nyei füg get le nek tôlünk, sôt
merôben ide ge nek szán dé ka ink tól; fel fe dezte, hogy végsô so ron mi lyen
ki et le nül, re mény te le nül – eg zisz ten ci á li san — ma gá nyos a tár sa da lom -
ban élô em ber. S meg merte pen dí teni, hogy min den egyes ilyen szem é -
lyes tra gé di á ban a vi lág rendje is meg kérdôje lezôdik, vagy akár össze is
omol hat.  

Got hár ezt a meg kérdôje le zett vi lág ren det akarja ér zé kel tetni a maga
tel jes komp le xi tá sá ban; en nek a meg fejt he tet len uni ver zum nak ta lá nyos
szim bó luma az itt vé gig je len lévô fo goly ki rály lány, a néma sze replô,
gyö nyörû Iolé – és bár mint ala kul le endô pá lyája, a fôis ko lás (a bil len tyû -
i met még min dig nem vi szi rá a lé lek az „egye tem is tára”) Ub ran ko vics
Jú lia hi bát la nul lé nye gül át a sors, a bal sors, a vég zet bá mu la tos jel évé.
Kö rü lötte ját szó dik le, a maga klasszi kus egy szerû sé gé ben, Ot hello nôi
elôdjé nek, Dé ia ne i rá nak a tra gé di ája, ame lyet Ónodi Esz ter a lé lek tani re -
a liz mus leg ne me sebb esz kö ze i vel, puha-ol va ta gon, dús szen ved élyek kel,
me gejtôn él meg. Ám hogy e tra gé diát egy szers mind iro ni kus kri ti ká val,
re la ti vi zá lón kö ze lít sük meg, fel áll az egész mes ter-tár su lat: a né pes kör -
nye ze té ben vi gasz ta lan ma gány ban tip ródó hôsnô kö rül ott tüs tén ke dik,
ug rán do zik, bo hóc ko dik, idét len ke dik a négy tagú ve gyes kó rus (Elek Fe -
renc, Jor dán Ad él, Mé szá ros Béla, Re zes Ju dit), épp csak le he let nyit egyé -
nítve a szí né szek ön álló imá zsá val, ott ci ga ret tá zik Daj ka ként bölcs nek
mí melt je ges kö zönnyel a mint min dig, most is nagy szerû Szir tes Ági
(maszkja, jel meze is te libe ta lált), ott ser te per tél a ha mis tu dat kü lön bözô
szint jein a két kor rupt és dôre hír nök, Len gyel Fe renc és Ko csis Ger gely.
Ezt a hang vé telt egé szíti ki Ko vács Le hel ere deti Hül lo sza, a kap kodó if -
jonti fe lelôtlen ség, fe lü le tes ség és tel jes em pá ti a hi ány meg tes te sítôje. 

Az ókori dráma le hen gerlô komp le xi tá sá hoz tar to zik, hogy elôsze re tet -
tel min tá zott meg le gen dás hôsö ket me ta mor fó zi suk végsô sza ka szá ban,

Szán tó Ju dit                 

Mi ért zu bog a víz?*

S Z O P  H O K  L É S Z :  T R A K  H I  S Z I  N Ô K

kö vet kezôkben a spa nyol vi aszt fo gom fel ta lálni.
Ál ta lá ban azért írok szí nik ri ti kát, hogy a ma gam szá mára meggyôzôen tisz táz zam és me gin do kol -

jam elsô be nyo má so mat, az az ér vek kel tá masszam alá, mi ért tet szett vagy nem tet szett a szó ban forgó
elôadás. Hány szor és hány szor ked vet le nít el eköz ben a szá momra ta szító ha tású ren dezôi öt le te lés, az
in ko he rens, kon tex tu son kí vüli ge gek, a ki cif rá zott sem mit mon dás – torz ki nö vé sei an nak a ren dezôi 
szín ház nak, amely nek elsô ha zai lé pé sei, a het ve nes évek óta híve va gyok.  

* Lásd Hor vai Ist ván Há rom nôvér-ren de -
zése kap csán: mi ért hul la nak a sza lonba
a fa le ve lek?
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a bu ká suk utáni ki szol gál ta tott ság
és te he tet len ség ál la po tá ban (gon -
dol junk akár Pro mét he uszra, akár
Oi di puszra, akár Phi lok té tészre).
Ze usz fia, a fénylô mí to szok kal öve  -
zett fél is ten Hé rak lész is a bûn hô -
dô szok nya pe cér, a ször nyû agó ni -
á ját vívó hal dokló maszk já ban lép
fel elôttünk a da rab vé gén. Got hár
el ide ge nítô be ál lí tá sá ban Hé rak -
lész (Haj duk Ká roly) még in kább
re la ti vi zálja Déia ne ira bû nét és tra -
gé di á ját: ezért a ba sás kodó, szen -
ve dé sei köz epette is erôsza kos,
kis szerû zsar no kért iga zán nem
volt ér de mes pok lokra szállni (ó,
ha ezt eszelôs szen ve dé sei köz e -
pette min den fél té keny asszony
fel is mer hetné!). A he pi end pa ró di a  -
ként be ál lí tott zá ró moz za nat, Iolé,
Hé rak lész és Hül losz mint egy
érem re vé sett, emb le ma ti kus szent  -
há rom sága vég képp be tetôzi a fáj -
dal ma san iro ni kus hang sze re lést. 

Mi vel ez a hár mas az utolsó ab -
lak ban je le nik meg, itt szól ha tunk
a ren dezô ál tal ter ve zett ki tûnô
dísz letrôl is, a hát ra felé egyre szû -
külô, pers pek ti vi kus ki vá gá sok ról,
ame lyek kel szel le me sen, já té ko -
san ér zé kel tet hetô kö ze le dés és tá -
vo lo dás, ta lál ko zás és el sza ka dás,
su nyí tás és össze üt kö zés, ezen fe -
lül pe dig báb szín padi ke ret ként a
sze replôket, fôleg a kó rus tag jait
nem egy szer va ló ban ma ri o nett fi -
gu rákká sti li zálja. A padló, a ke re -
tek és a fa lak sem le ges te repe a
sze replôk tech ni ka i lag is bra vú ros
keze mun kája nyo mán ölt a cse -
lek mény fo lya mán vér vö rös és
gyász fe kete színt: kép szerû sé gé vel
ez a lát vá nyos áta la ku lás is hozzá -
já rul, hogy a vi lá gi ro da lom elsô
fél té keny ségi tra gé di ája vi lágd rá -
mává tá gul jon. 

SZOP HOK LÉSZ: TRAK HI SZI NÔK 
(Ka tona Jó zsef Szín ház, Kamra)

For dí totta: Kar sai György és Té rey Já nos. Dra ma turg: Mor csá nyi Géza
m. v. Jel mez: Ko vács And rea m. v. Zene: Fe kete Gyula m. v. A ren dezô
mun ka társa: Tóth Ju dit. Dísz let-ren dezô: Got hár Pé ter.
Sze replôk: Ónodi Esz ter, Szir tes Ági, Len gyel Fe renc, Elek Fe renc, Jor dán
Ad él, Mé szá ros Béla, Re zes Ju dit, Ko csis Ger gely, Ub ran ko vics Jú lia e. h.,
Haj duk Ká roly.

FENT: Ónodi Eszter
(Déianeira) és 

Ubrankovics Júlia (Iolé)

LENT: Hajduk Károly
(Héraklész) és 

Lengyel Ferenc (Hírnök) 
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