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visszavonását. A lány ugyanis éppen a szabadon szár-
nyaló és szabadságában hajlíthatatlan, megveszteget-
hetetlen szellemet szeretné benne. A valóságban
Acosta lett öngyilkos, a darabban – Gutzkow-nál és
Mészárosnál egyaránt – szerelmese menekül a halál-
ba. A szabad szellemû, gazdag házban felnôtt lány
ugyanis sokkal következetesebben ragaszkodik Acosta
szabadságeszményéhez, mint maga a mestere. Az ô
vagyonos, mûvészetkedvelô, mûgyûjtô apja azonban
sokkal többet is veszíthet a kiközösítéssel, mint a sze-
gény Acosta kicsiben kereskedô testvére. De a lány
drámai helyzete is különleges. Ô nem egy a küzdô fe-
lek közül, hanem a küzdelem tétje is. Vôlegénye, aki-
vel még gyerekkorában eljegyezték, s akinek szerepét
Mészáros jelentôsen megnövelte, nem hitbôl vagy elv-
bôl, hanem racionális érdekbôl tart a közösségi kon-
zervativizmust, bigottságot megtestesítô tanáccsal.
Számára egzisztenciális kérdés, kereskedôi tekintélyét
fenyegetné, ha eltûrné a szerzôdésszegést, amit meny-
asszonya hûtlensége jelentene számára. Hogy külön-
ben ifjúkora óta rajong a lányért, az számára is mellé-
kes, ezért kereskedôi bosszút áll, piaci eszközökkel
teszi tönkre a hajlíthatatlan Judit apját. A lány ro -
mantikus cselét, hogy hozzámegy ugyan egykori vôle-
gényéhez, de miután az apjának mindenét visszaadja,
öngyilkos lesz, Mészáros is megtartja mint a belsô sza-
badság megôrzésének egyetlen lehetôségét. 

Mészáros rendezôként  is éppen olyan puritán, raci-
onális, célratörô, mint íróként. Székely László díszlete,
Jánoskuti Márta ruhái egyaránt a szellemi eleganciát
sugallják. Jellemtôl, állásponttól, drámai helyzettôl
füg getlenül itt mindenki a szellem embere. Gátlás ta -
lan kereskedô, kifinomult ízlésû polgár, tudós orvos,
bigott rabbi, vén bölcs egyaránt világosan, szabatosan
fogalmaz, egyenrangú partnere a másiknak. Ennek
megfelelôen öltözékük is egyszerû, nem hivalkodó.

Többnyire fekete. Juditot szürke kiskosztümje is ki-
emeli a sokféleképpen okoskodó férfiak körébôl. Ô a
fôszereplô. Szabó Margaréta megleli az értelmes szen-
vedélyességnek itt szükséges hangját. A legfontosabb
dolgokat a felvilágosult konzervatív, a mindig valami-
lyen humánus megoldást, kiutat keresô tudós orvos és
az intelligensen egoista, éleslátóan prakticista kereske-
dô dialógusai mondják el. Márton András fölényes
biztonsággal képes a szellemi fölényt, a jóakaratot, a
belátást gesztusokká, mimikává alakítani. Haás Van der
Péternek az idôsebb, eltaszított szerelmes alapjában
komikus helyzetétbôl sikerül egy ellenszenvességében
is formátumos üzletember portréját megrajzolnia.
Bozsó Péterben a kellô mértékben lobog az ifjonti sza-
badságvágy, Karácsonyi Zoltánban meg a hitbéli fana-
tizmus. Végvári Tamás inkább jóságos, gyöngéd, elné-
zô apa, mintsem nagyvonalú és mûvelt szellem. Tímár
Éva már jó régen tudja mindazt, ami Acosta anyjának
megjelenítéséhez szükséges, mégis talál hozzá sajátos
hangot. Tordy Gézának is bizonyára jól állna Akiba
rabbi bölcsessége, ha csak annyit tévesztene a szöveg-
ben, amennyi egy kilencven fölötti embernek még el-
nézhetô.

KARL GUTZKOW – MÉSZÁROS TAMÁS: 
A KITASZÍTOTT (Tivoli Színház)

Dramaturg: Magyar Fruzsina. Díszlet: Székely Lász -
ló. Jelmez: Jánoskuti Márta. Rendezô: Mészáros
Ta más.
Szereplôk: Márton András, Haás Vander Péter,
Bozsó Péter, Karácsonyi Zoltán, Végvári Tamás,
Szabó Margaréta, Szûcs Péter Pál e. h., Tímár Éva,
Cs. Németh Lajos.

plazma a szilárd, a folyadék és a gáz mellett a
negyedik halmazállapot. A Világegyetem látha-

tó anyagának kilencvenkilenc százaléka plazma, még-
is ha a mi bolygónkon az internetes keresôbe beírjuk
ezt a szót, elsôsorban plazmatévével kapcsolatos infor-
mációkat kapunk. Ez egybecseng azzal, ami Garaczi
László drámájából is kiderül: világunk konzumrab-
szolgaságának jelképe a plazmatévé. Aki errôl képes
lemondani, az szabad emberré válik.

Kissé ugyan egyszerûnek tûnhet ez a képlet, de Ga ra-
c zi Plazma címû drámáján belül tökéletesen meg állja

a helyét. Már ez a leegyszerûsítés is irónia. Ha képes
vagy síkképernyôs, dolby sztereó monstrum nélkül
élni, máris romantikus hôssé váltál. Kinevetteti velünk
a világot, amelyet mi építettünk magunknak. Mélyebb
összefüggések, váratlan konklúziók nem derülnek ki,
csupán csipetnyit túlozva, kifordítva tesz elénk egy sor
olyan dialógust, aminek nap nap után részesei vagy
fültanúi lehetünk. A komikum nemcsak abból adódik,
hogy kik, hanem abból is, ahogy beszélnek. A tipikus
mai figurák megnyilvánulásai sûrítve tartalmaznak a
mai nyelvhasználatra jellemzô minden jelenséget.

Maul Ágnes

Nem gáz a Plazma
G A R A C Z I  L Á S Z L Ó :  P L A Z M A
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Az ábrázolt világ ijesztô abszurditását csupán az jelzi,
hogy a cselekményt a plazmalétbe helyezi a szerzô.
A történések közege egy gomolygó, képlékeny világ.
Az az érzésünk, hogy az egész bármikor atomjaira es-
het szét. „A darab elején a szereplôk a köztes plazma-
lé(t)bôl próbálnak létezôvé kunkorodni, a formátlan
plazma-kocsonyából kristályosodnak ki. Nem éppen
fájdalom nélküli folyamat, az anyag vajúdva szüli hô-
seit” – írja Garaczi.

Ha anyagnak Garaczi drámáját tekintjük, és a hôsök
a KoMa társulat fiatal színészei, akkor semmilyen va-
júdást nem látunk. A Kortárs Magyar drámák játszá-
sára vállalkozó csapat elô-
adásában ez a sötét koz-
mikus szín nem jelenik
meg. Poént poénra hal-
moznak, bravúros játék-
kal szórakoztatnak. Köny -
nyedén elbánnak a szöveg -
gel, még ott is len dületet
adnak neki, ahol olvasva
gyengébbnek tûnik. De a
laza, felhôtlen játék mö-
gött komoly tudatosság
és szigorú csapatmunka
sejlik. Szerepen kívüli, a
színésztársaknak szóló
apró pillantások és ki-
buggyanó nevetések árul-
kodnak arról, hogy játék
közben is mennyire figye -
lik önmagukat és a mási-
kat, és hogy egy-egy új öt-
lettel még egymást is
meg tudják lepni. Alighogy befejezôdik az elôadás, a
Bakelit elôterében kupacba tömörülve izgatottan ele-
mezik a jól és kevésbé jól sikerült pillanatokat. A nézô
úgy érzi, hogy mûhelymunka részesévé válik. S tôle
magától is elvárják a tudatos, de nyitott befogadói at-
titûdöt, amit a nem hagyományos színházi tér szinte
automatikusan ki is alakít. A játék elôtt megkérnek
mindenkit, hogy az elôadás alatt nyugodtan álljon fel,
mozogjon együtt a darabbal, ha valamit nem látna jól.
Az elôadás tere ugyanis a Soroksári úti gyárszínház
zsúfolt kávézója.* Az asztalok körül kis csoportokban
helyet foglaló nézôk kólázva, meleg szendvicset maj-
szolva tekergetik a nyakukat aszerint, hogy épp melyik
szegletben történik a játék. Akinek szerencséje van,
annak épp az orra elôtt, ha viszont valakinek a háta
mögött, akkor a tükörfalat nézve is követheti az ese-
ményeket. A dráma szerkezetének töredezettségét te-
hát a térbeli szétszórtság tovább hangsúlyozza. A vá-
ratlan események, átlényegülések a plazmaság velejá-
rói. Ahogy maga a játék tere is folyamatosan változtatja
helyét, úgy szivárognak át a színészek egyik szerepbôl
a másikba, és úgy váltják egymást a prózai és dallamos
részek, az álomszerû és a realisztikus epizódok. Ötvös
András megkapó hitelességgel játssza Mohait, a Tuti
Rádió önjelölt sztárját. Nyakán kidagadnak az erek,
ahogy ordítva, szinte levegôvétel nélkül szórja keres-
kedelmi rádiós sziporkáit, kitölti a mûsoridôt, még-
sem mond semmit. Ugyancsak ô alakítja az elcserélt
csecsemôk problémáját pragmatikusan kezelô kórházi

portást és a sértett, öngyilkosságra készülô szerelmest.
A Jaskó Bálint által játszott Fábián egy személyben két
karakter. A megkeseredettségét cinikus flegmasággal
leplezô mûsorvezetô pláza-márkák vásárlásával fejezi
ki önmagát. De kiderül róla, hogy a felszín alatt a nap-
lemente látványába belefeledkezni tudó romantikus
lélek. Zrínyi Gál Vince nagy hallgatásokkal, csöndesen
elmormolt szavakkal, fojtott energiákkal formálja meg
a többszörösen becsapott újdonsült családapát, vala-
mint a betörôt, aki megpróbál jó apja lenni iskolás kis-
lányának. Utóbbiként Lass Beát látjuk, szerepei között
jól megfér egymás mellett az álomvilágban élô, zava-

rodott gyerek és a naiv szôke nô, aki kitartóan hallgat-
ja nálánál sokkal egyszerûbb barátnôjének kétségkívül
élvezetesen elôadott élménybeszámolóit. Az egyszerû
barátnô Jelinek Erzsébet. Brillíroz a primitív, szôke
diszkókirálynô szerepében, a végsôkig eltúlozva a ka-
raktert. A férje megcsalását dadogva megvalló fiatal
anyukaként pedig egyszerre teremt kacagtató és kíno-
san feszült pillanatokat.

Az elôadás sikere teljes egészében a színészek játé-
kán áll vagy bukik. Nincs elôre kitalált díszlet, csak az,
amit éppen felhasználnak az adott térbôl. A jelmez a
saját ruhájuk, kellékként pedig csupán néhány darab
narancs szerepel. Testükkel, hangjukkal hozzák létre
a zenét, a hangeffekteket, de még filmes képi trükkö-
ket is eljátszanak. A Tuti Rádiónak tudósító Dodi
(Zrínyi Gál Vince), akár egy Bruce Willis, atlétára vet-
kôzve indul a Szabadság hídról ugrani készülô Vida
(Ötvös András) megmentésére. A Bakelit falán lévô
vasszerkezeten tornázva testtartásuk, arckifejezésük
és az általuk kiadott hangok segítségével elhitetik a
nézôvel, hogy akciófilmet néz. „Lassított képkocká-
kon” látjuk, ahogy hajszál híján mindketten szörnyet
halnak. Hôseink persze egyben maradnak, szerencsé-
sen földet érnek. Közben az elôadás vége felé haladva
közegük is egyre szilárdabb halmazállapotot kezd fel-
venni. Forma nélküli plazmaállapot ide vagy oda, Ga -
ra czi a dráma végén egy utolsó slusszpoénnal elvarrja

Jaskó Bálint és Ötvös András 
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a szálakat, a mozaikdarabkák egységgé állnak össze.
A felismerés, a meglepôdés és az intenzív színházi él-
mény utáni felocsúdás következtében a közönség
Zrínyi Gál Vincével együtt mormolja az elôadás utol-
só szavát: Úristen. 

Bár a fizika törvényei szerint a plazma össztöltése
leggyakrabban nulla, a KoMa elôadása bizonyítja, hogy
a színházi Plazmánál könnyen elôfordulhat, hogy sok-
kal több pozitív töltés van benne, mint negatív.

GARACZI LÁSZLÓ: PLAZMA (Bakelit Stúdió)

Dramaturg: Róbert Júlia. Zene: Czabán Gábor, Futó
Balázs. Producer: Erôs Balázs.
Szereplôk: Ötvös András, Jaskó Bálint, Zrínyi Gál
Vince, Jelinek Erzsébet, Lass Bea.
* Az elôadást más befogadó helyszíneken is játsszák. (A Szerk.)

uripidész elsô, fennmaradt mûve (i. e. 438), az
Alkésztisz becsapós dráma. Már a mûfaja sem

egyértelmû: az athéni Nagy Dionüszia tragédiaverse-
nyének programjában a negyedik helyen szerepel, te-
hát a három, kötelezôen bemutatandó tragédia után, a
szatírjáték helyén. Csakhogy nyomós érvek szólnak
amellett, hogy költônk esetében valamit elhibázhatott
a mûsort márványtáblába vésô rabszolga, hiszen az
Alkésztiszben nincsenek szatírok – ami azért egy sza-
tírjátéknál mégiscsak követelmény lehetett (lásd az
ugyancsak Euripidész írta Küklópszot) –, s olyan nagyon
sokat nem is tudunk kacagni azon a történeten, ahol
mindvégig a halálról van szó (nagyjából a cselekmény
kétharmadát a gyász tölti ki). Persze az is igaz, hogy
senki sem hal meg e drámában. Illetve ez is olyan za-
varóan bonyolult: most akkor a férje helyett a halált
vállaló Alkésztisz meghalt, vagy sem? „Él is, de holt is,
mind a kettôt mondhatod” – válaszolja a palotából elô -
lépô szolgáló a karvezetô aggódó kérdésére (142. sor).
Már elnézést, de azt azért csak illenék tudni valakirôl,
hogy él-e, vagy meghalt! Hiszen nem arról van szó,
hogy Alkésztisz haldokolna – nemsokára meg is jele-
nik a színen, aránylag egészségesen, „mindössze”
tényleg meg kell halnia, mert... Miért is? És itt kez-
dôdtek az igazán nagy bajok majd’ minden általam
eddig látott színpadra állításnál. A színrevivôk álta-
lában azt mondják, azért, mert a férje, Admétosz,
Thesszália királya, szemét alak, aki hagyja, hogy ifjú,
viruló felesége meghaljon helyette, ha már sem apja,
sem anyja nem volt hajlandó meghozni fiáért ezt az ál-
dozatot. Olyan kézenfekvô, hatásosan megmutatható
értelmezés: Admétosz az önzô macsó, aki kihasználva
az Apollón adta kegyet (13–14. sor), most majd elteme-

ti Alkésztiszt, s él, mint Marci Hevesen. Ez nagyon
szép, egyszerû és tetszetôs értelmezés, ha nem azt lát-
nánk, hogy ennek az Admétosznak egyáltalán nem
öröm többé az élet, és nem azt hallanánk lépten-nyo-
mon, hogy „holtod után már ne is éljek!” (278. sor),
meg hogy „vígy magaddal a föld alá!” (382. sor), és „el-
pusztulok, ha elhagysz!” (386. sor) stb., stb. Lehet persze
azt mondani, hogy mindez csak szerepjátszás, és de-
hogyis bánkódik felesége halálán Admétosz, csak úgy
tesz, mintha. Mondom, ez lehetséges, csakhogy ret-
tentôen leegyszerûsítô, a drámából minden erôt kilú-
gozó értelmezés, amely szerint Euripidész egy erkölcsi
nyomorék Admétosz történetét írta meg (ráadásul a
végén Héraklész vissza is hozza Alkésztiszt, és akkor
minden jóra fordul), és mindenféle megválaszolhatat-
lan csapdahelyzetet teremt, s ezek nagy részébe Tóth
Miklós kecskeméti stúdió (pontosabban üzem)-szín-
házi rendezése sajnos sorra-rendre bele is esik. 

1. Admétosz – aki mégiscsak a dráma fôszereplôje! –
arisztotelészi tragikus hôsként szóba sem jöhet, hi-
szen érdektelen jellem; 2. egy ilyen moral insanity pa-
sasért ugyan miért áldozná fel magát bárki is, hát még
hûséges, tiszta felesége; 3. ugyan miért becsülné min-
denkinél többre ezt az Admétoszt Héraklész, a görög
mitológia azon hôse, aki azért nem akárkiket szokott
kitüntetni barátságával? És még hosszan sorolhatnánk
azokat a súlyos „elvi”, dramaturgiai és rendezôi prob-
lémákat, amelyeket Euripidész drámájának színpadra
állításakor meg kell oldani. Az általam látott sok hazai
és külföldi Alkésztisz közül egyedül Bocsárdi László
majd’ tíz évvel ezelôtti, sepsiszentgyörgyi rendezése
kerülte el a fenti csapdákat, s ismerte fel, milyen szé-
dítô, tragikus mélység rejlik Euripidész tragédiájában:

Karsai György

Miért nem szeretjük
Admétoszt?
E U R I P I D É S Z :  A L K É S Z T I S Z
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