
Aremekművekkorokonésműfajokonátívelőmeghatározó
jegye,hogymindigújésújjelentés-rétegüketmutatjákfel
szemlélőjüknek,elemzőjüknek.Különösenérvényesetétel
agörögtragédiairodalominterpretációira,hiszeneművek
agörögkultúraaranykorátólrövidebb-hosszabbmegszakí-
tásokkalamainapigjelenvannakadrámairodalombanés
a színházi gyakorlatban egyaránt. Elegendő utalnunk az
An ti go nénaka16.századtólérvényeshatásáraR. Garnier 
ötfelvonásos,Antigone ou la Piété címűtragédiájátólkezd-
veRacine(1664:LaThébaideoulesFrèresennemis),Al-
fieri (1776:Antigone),Hölderlin(1804:Antigone–fordí-
tás-átdolgozás),Mendelssohn(1841:zene),Cocteau(1922:
Antigone),Orff(1949:opera),Brecht(1967:An ti go né) és 
Eörsi István (1969:Hu li gán An ti go né) drámaiműveiig,
amelyeketazkötössze,hogyközöseredőjükSzophoklész
tragédiája.Deugyanilyen„családfát”állíthatunkösszepél-
dáulAiszkhüloszOreszteiájábólkiindulva–hogymástne
említsünk, ott azÖrök Elekt ra kötetbe (Budapest, 1966)
felvettkilenctragédia,EuripidésztőlésBornemiszátólSar-
tre-ig,sa lista természetesenmesszenemteljes–,deha-
sonlóangazdaganyagállíthatóösszeazévszázadoksorán
születettÍphi geneia-tragédiákból,aPhilok tétészekbőlvagy
a Hip polü toszok ból is.

Az antik drámairodalom továbbélésének a fentiekben
említettválfajamellett – ezeketnevezzükazegyszerűség
kedvéért szövegben és/vagy zenében rögzített átiratoknak
– létezikegynemkevésbé fontos, ámazelőzőekkelnem
szükségszerűenérintkezőválfaja:aszínpadi interpretációk 
(a 20. századközepétől pedig a filminterpretáció is).Az-
óta, hogyAiszkhülosz, elfogadva Hierón, szürakuszai-i
türannoszmeghívását,áttelepültSzicíliábaKr.e.458–457
táján,sottbemutatták,illetveújrajátszottáknémelytragé-
diáját (köztük talán itt került először színre aLeláncolt
Pro mé the usz is), a színházi szakemberek: dramaturgok,
rendezők,színészekazantikdrámákbanlehetőségetlátnak
ajelennekszólómondanivalójukelmondására.Afolyamat
mindenbizonnyalmáraz5.századvégén,4.századelején
elkezdődött, a klasszikus tragédiáknak előbbPireuszban,
majd későbbmás attikai és peloponnészoszi városokban
meghonosított újrajátszásával (a szakzsargonban: rep rí zé
vel).Manapságisélőhagyományatragikustriásznéhány
művétszöveghűenelőadni–ittcsakaztlehetsajnálni,ho-
gy az ígyműsorra tűzött antik drámák listája világszerte
alignégy-öttragédiárakorlátozódik:azAn ti go né és azOidi
pusz ki rály alegtöbbetjátszott,aLeláncoltPrométheusz,az 
Aiasz ésvalamelyikÉlekt ra időnként,atöbbiazonbancsak
kuriózumként,elvétvebukkanfelamaiszínpadokon.

Színpadi interpretációról szólvamost nema tökélete-
senértelmetlenrekonstrukcióselőadásokragondolok,tehát
azokra a görög tragédia színpadra-álmodásokra, amelyek
„megkísérelnekhűségesekmaradniazeredetihez”–meg-
győződésem,hogyezelevekudarcraítélt,alapjaibanelhi-
bázottmegközelítés.Gondoljukmeg:agörögszínházkét
alapeleméről,azenérőlésakoreográfiárólsemmit–najó:
asemminélaligvalamiveltöbbet–tudunk,ígyegykorhű
előadáshozhiányoznaka színpadimegvalósításmikéntjé-
ről szóló alapismereteink, amint erreO.Taplin, a kér dés 
avatott kutatója többször is rámutatott (Greek Tragdey in 
Ac tion,London–NewYork, 1978, IX–X.; hasonlóképpen:
W.Schadewaldt,„AntikeTragödieaufdermodernenBühne”: 
An tike und Gegen wart, München, 1966, pas sim, H. D.
Blume,Ein führung in das an tike The ater we sen,Darmstadt,
1984,2–3.).Tételezzükfel,hogykétezerévmúlvaaHair, 
a Jé zus Krisz tus szu per sztár, vagyazIstván,akirálycímű
színpadiművekbőlmindössze a szövegkönyvek állnak a
majdaniszínháziszakemberekrendelkezésére,sebbőlkel-
lenerekonstruálnieme,korukbanigensikeresművekelő-
adásait.Sekép,sezene,sekoreográfia,csakapusztaszö-
veg(abbaittésmosttapintatbólneisgondoljunkbele,va-
jonmiketgondolnának ízlésvilágunkrólkéseiutódainkaz
említettművekszövegkönyveiolvastán).Agörögszínház
gyakorlatáról rendelkezésünkreálló ismeretanyagkorláto-
zottmivolta–összesenharmincnyolc-harminckilenctragé-
dia, tizenegyókomédiaacímről ismertmintegynégyszáz
helyett,ehhezaszínpadraállításfentemlítettkérdőjelei–
szerénységre,akorlátokfelismerésérekellenehogyintsen
mindenolyanelemzésesetén,amelyazantikdrámákelő-
adásánakeredetikontextusátszeretnéhelyreállítani.

Ugyanakkorjóltudom,hogyazeurópaiszínházszüle-
tését jelentő görög tragédiákmégoly hamis, „antikizáló”
előadásaiismindigfontosszerepettöltöttekéstöltenekbe
azalapismeretekközzétételével.Nemzedékekhezkerültkö-
zelebbpéldáulSzophoklészÁdámOttó MadáchSzínház-
banszínrevittOidipuszkirályánakhála az1960-asévekben
(Gábor Miklóssalacímszerepben).Demára19.századvé-
gén–akorabelisajtóbeszámolókszerint–aNemzetiSzín-
házazAn ti go nét„görögkörnyezetben”mutattabe,acím-
szerepbenpedigegyJászaiMarinevű,„zseniálistragikát”
ismerhetettmegaközönség.

A20.századbanaszínházésaszínjátszáselméletével
is foglalkozó gyakorlati szakemberek, változómértékben
hasznosítvaaklasszika-filológiaeredményeitis(mintSzta-
nyiszlavszkij,Brecht,Grotowski,PeterBrook),többekközött
aszerint elemezték a drámákat, hogymilyen követelmé-
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nyeknek kell megfelelnie a színésznek egy adott szerep
megformálásakor.A szerepelemzés, az erre épülő szituá-
ció-értelmezés, végül a „mondanivaló” vezérfonalának
megtalálásaegyrefontosabbávált.Aszöveg,akárklasszi-
kus,akárkortársszerzőé,fokozatosanfeldolgozandó(nyers)-
anyaggávált,safeldolgozássoránújésújértelmezésitar-
tományokraderültfény.ÍgyszületetttöbbekközöttBrecht
An ti go néren de zé se (Berlin, 1948),Ariane Mnouchkine
Oreszteiája(Párizs,1989), PeterSteinAgamem nónja(Ber-
lin,Moszkva, 1994), vagy Ruszt JózsefBakkhánsnőkje 
(Kecskemét, Kaposvár 1978), Philok tétésze (Veszprém
2002),GálErzsébetLeláncoltPrométheusza és Médeiá ja 
(Várszínház 1994) vagy a közelmúltban Zsótér Sándor
Bakkhánsnőkje (Kamra 2002). Ezek az előadások abban
közösek,hogyhangsúlyozottanelszakadnakkorban,dísz-
letben, jelmezben és játékstílusban a „görög hagyomány-
tól”.Mnouchkinepéldáulrendkívülhatásos,keletitáncko-
reográfiával fellépő, a színminden szögletét belakóKart
állított azAgamem nón középpontjába,GálErzsébetPro
mé the u szában az istenek szerepkörüknek, a rendező által
feltételezettkarakterüknekmegfelelőeszközvilágkíséreté-
ben– olykor igencsakkomikus hatást keltve – léptek fel
(Poszeidónbúvárszemüvegbenésbékalábbal,Hermészbi-
ciklin). Ruszt egykori Bakkhánsnőkjében Dionüszosz
majdnemcsupaszon,aszínpadhátsó falát teljesenelfedő,
kötélből font hálón csüngve kényszerítette behódolásra
Pentheuszt,sehomoerotikushatásvégletestovábbgondo-
lásának értelmezhető aZsótér-rendezésmezítelen istene,
aki parányi térben– karnyújtásnyira nemcsakPentheusz-
tól,deanézőktőlis–nemmegtörte,desokkalinkábbel-
csábítottaatökéletestestlátványátólelkápráztatottkirályt.

A színház értelmezőmegközelítésébe beletartozik az
antik drámai anyag ihletésére született drámák színpadra
állításais.Antik,hazaipéldánálmaradvaEörsiIstvánAn ti
go néát ira tánakVárszínház-beli előadása (1988) a példa
arra,hogyanválhatélővé,maivá,nekünkéshozzánkszó-
lóváSzophoklésztragédiája:az’56-osmacskakövesutca-
kép, a korra jellemző viseletek, az eltemetés kérdésének
középpontbaállításaegyértelműenfogalmaztaújraatragé-
diakérdéseit:alevertforradalomutánmittesz,mitteheta
HatalomésmitazezzelaHatalommalmegbékélniképte-
lenegyén?Deugyanígyajelenkérdéseirekeresettválaszt
PeterSteinOreszteia-átirataés-rendezéseis:alódenkabá-
tos,zavartantoporgó,csupaöregemberbőlállóKarAgamem-
nónmeggyilkolása után éppúgybehódolKlütaimnésztrá-
nakésAigiszthosznak,ahogyanazÁldozatvivőkvégénfel-
lépő Kar lelkes ünneplésben részesíti az anyagyilkos
testvérpárt,ÉlektrátésOresztészt.

HansHenny Jahnnt (1894–1959) az irodalomtörténé-
szekmintanémet irodalmiexpresszionizmusegyikmeg-
teremtőjét tartják számon (többek közöttBertoltBrecht,
CarlSternheim,ErnstTollerésErnstHasenclevermellett
–melleslegezutóbbiisírtegynagyonizgalmasAn ti go né
átiratot!),drámáiazonbanegyöntetűmegítélésszerintelső-
sorbanazanarchizmusszellemiáramlatábólszülettek.Első

színműve(Pas tor Ephraim Mag nus, 1920)akeresztényer-
kölcsálságosmivoltátállítottapellengérre,ámazajossi-
kermellett (többekközöttKleist-díjjal tüntettékki) a ke-
resztényegyházésahívőkfelháborodottkritikájátiskivál-
totta. Életében az irodalommal való foglalkozásmellett
„polgári” foglalkozása(i) legalább ilyen fontosak voltak:
kora elismert orgonaépítője volt, ezen kívül tudományos
alapossággal dolgozó lótenyésztő, valamint az ember vi-
selkedési formáitbefolyásolóhormonokkutatásával is in-
tenzívenfoglalkozókutatóvolt.

Ez a szerteágazó érdeklődés nem lenne több életrajzi
kuriózumnál, ha Jahnn esetében éppenMedeájában nem
lennének oly hangsúlyosan jelen a szerző életfelfogását
megalapozómunkái, tanulmányaiésmesterségei. Jahnna
Medea megírásánál az euripidészi tragédiából ésmítosz-
feldolgozásból indulki (minterrekésőbbkitérek,helyen-
kéntaSeneca-tragédia motívumaivalbővítve),deagörög
ésrómaitragédiahangsúlyozottannemtöbbazújragondo-
lás alapjául szolgáló nyersanyagnál.Az euripidészi törté-
netszövésvázamindvégigjólkivehető:acselekményKo-
rinthoszban, Kreón udvarában játszódik, tanúi vagyunk
Médeiakiszolgáltatottságának–Jahnnálaneveknéllatinos
forma,acímadóhősnőesetébenMedeaszerepel,ígymos-
tantólanémetszerzőnévhasználataalapjánhivatkozoma
szereplőkre –, a fontosabbmotívumok: Jasonhűtlensége,
az új nász előkészítése,Medea ésKreon összecsapása, a
Dajkasegíteniakarása,ahírnökbeszámoló,gyerekgyilkos-
ságokmind szerepelnek ebben az adaptációban is.Mind-
ezeken túlmerített JahnnSenecaMedeájából is.Különö-
senérezhetőarómaiszerzőhatásaaKreon-Medeaössze-
csapásbanésaKövet (Hírnök)alakjánakárnyalásában.E
hatásokmellett – vagymég inkább ellen – a 20. századi
expresszionista-anarchistaszerzősajátelemzését,aszámá-
ralegfontosabbkérdéstállítottadrámájaközéppontjába:az
érzékek és az érzelmekmegzabolázhatatlan, tragikus ára-
dását.Ekérdéstvizsgálja(időnkéntkifejezettenprovokatív
módon,aperverzióésazobszcenitáshatárát súroló leírá-
sokkal) a Médeia-mítosz ürügyén, s az ókori tragédiák
mindehhezvalóbancsakkiindulópontotjelentenek.

A kolkhiszi királylány szerelme a daliás Jason iránt
Jahnnértelmezésébennemazérttragikus,mertKorinthosz-
baérveegyszersmindenkorravégetért,hanemazért,mert
elviselhetetlenés feldolgozhatatlanaz, ahogyanvéget ért.
Medeaegykoron–ajelenbentragikusnakbizonyulóelva-
kultsággal – a legfőbb jónak hitt adománnyal leptemeg
szerelmesét:varázstudományasegítségévelörökifjúsággal
ajándékoztameg.Nemmúló szépséget adott neki,mígő
maga a természet törvényei szerint öregszik és veszíti el
egykorvoltragyogását,nőivonzerejét.Nemkérteeztake-
gyet tőle Jason, a szövegben erre nincs utalás, s ez nem
véletlen: az isteni-varázslónői ajándék az idők folyamán
átokká, amegajándékozottat (is) tragikus végzettel sújtó
sorscsapássáválik.HiszenezaJasonnemtehetmást,mint
engedelmeskedik a természet szavának– talán itt bukkan
föl legvilágosabban Jahnn intenzív, tudományos érdeklő-
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déseahormonokműködéseiránt–,s természetesenmeg-
kívánjaagyönyörűtestűfiatalkirálylányt(mindenbizony-
nyal az egykoriMedea „újjászületett” változatát). Sorsa,
hogyőtkellválasztaniaamegöregedettbarbárnőhelyett,
ahogyMedeaönmagát nevezi, a „disznómódkövér” fele-
séghelyett.Jasonkényszerűenfolyamatoslázban,szexuális
vágyakozásbanél,sezMedeaegykorivarázslatánakegye-
nes következménye: ez az abnormalitásig fokozott nyers
vágyakozás jelenikmegmindenéletpillanatában;amind-
kétfiáhozfűződőincesztuáliskapcsolatbanésafélresike-
rült lánykérésben is, amikor fia helyett amaga számára
jegyzielKreonleányát.

Arendezőiértelmezéskulcsaaszínészijátékbanrejlik:
CsányiSándorenervált-kiéltszépfiúnakmutatjaJasont,aki
nemannyirasajátkielégülésétkergeti,mintkötelességsze-
rűen a fiatalságával, ellenállhatatlan férfiasságával szem-
bentámasztottkörnyezetikövetelményeknekfelelmeg.Az
ősorsanemkevésbé tragikus,mintazelhagyottMedeáé:
tudja,attólapillanattólkezdveérzi,hogyahalálvárkörü-
löttemindenkire,amikorelőbbcsakhalogatja,majdvégleg
elutasítjaMedeaölelését,snemmegyelhozzáatizenhato-
dikéjszakánsem,hogykiszolgáljaannakkéjvágyát,mert
nemtudjavágynélkülölelniavágyakozót.

AmásikoldalonMedea(Csomós Ma ri) nyersen,nyíl-
tanbeszélamegaláztatásról,amelybeahérósz-csődörJason
ölelése iránti legyőzhetetlen vágy, illetve a felkínálkozás
sunyielutasításasodorta.Sbeszélabosszúrólis,amelynek
okanemamegcsalatás,nemazújnászrakészülés,hanem
azelmaradtcsók,azegykorvoltszerelemrőlésszeretetről
tanúskodógesztuselmaradása.Medeaidegenkéntvalóke-
zelésének oka Jahnn szemében nem egyszerűen a távoli,
barbárvidékrőlszármazás,mégcsaknemisavarázslásban
való jártassága.Ezeknem többekcouleur lo calnál, ame-
lyekHélioszunokájánakkötelező,mitológiaijegyei.Jahnn
értelmezésébenezekkiegészülnekegyújvonással:Medea
a szöveg szerint néger, amiZsótér színpadán természete-
sennembőrszínt jelent, hanemannakverbális rögzítését,
hogyMedeaelsőpillantásrafelismerhetőenmás,mintkör-
nyezete.Az előadás a külsődlegesmegjelenítésnél jóval
mélyebbreásvakibontjaaszövegnekaztarétegét,aholvi-
lágossá válik:Medea legfőbb bűne, hogy benne testesül
megJasonmegtagadnivágyottegészmúltja.Őváltoztatta
azaranygyapjútmegszerzőhőst,agöröghérósztpáneroti-
kustenyészbikává,akit–CsányiSándorfinomarcrezdülé-
seieztpontosanmutatják–egyáltalánnemteszboldoggá
egyújabbhódítás,vagyférfiasságánakmagasztalása.

Eza Jasonaz euripidésziAlkésztisz Admétoszával ál-
líthatópárhuzamba:mindkettenolyanajándékotkaptakaz
őketjutalmazniakaróistenségtől,illetveistenihatalommal
rendelkezővarázslónőtől,amelyboldogtalanná tesziőket,
amelyelszakítjaőketszeretteiktőlsvégülugyanolyantra-
gikusmagánybakényszerítiőket,mintazokat,akiknekha-
lálátokozzák.

Medea és Jasonkét fia Jahnn átiratábanmaguk is ér-
zelmiviharokbanfelnövekvőifjak,afelnőttléthatáráigju-
tott,deehatárpontotsohaátlépninemtudófiatalemberek,
akik gyötrően lehetetlen vonzódással tapadnak apjukhoz,
küzdenek egymással is szeretetéért, sőt szerelméért.Az
előadásazidősebbfiúJahnnegyikmesterségének,alóte-
nyésztésnekjegyébenszületetterotikusmonológjávalkez-
dődik.Felidézi,mikénthágtamegsétalovaglásközbenegy
véletlen találkozássoránegyszépségesamazóngyerek lo-
vaazőkancáját.Nemaleírásmár-márprovokatívnatura-
lizmusán van a hangsúly – bár ez is Jahnn szövegének
egyik jellemzővonása,ugyanakkora fordító,Ungár Júlia
kitűnőmunkáját dicséri, hogy a leírás nyersessége soha-
semcsúszikátközönségességbe–,hanematörténetetkö-
rülvevőhangulaton,amindentésmindenkithatalmábake-
rítő erotikus vágyon.Zsótér rendezése felerősíti a szöveg
érzékiségét azzal,hogynő (Moldvai KissAndrea) játssza
azidősebbikfiút, ígyegyszerretompítjaazincesztusbor-
zalmaitésteszikézzelfoghatóváazismeretlenamazóngye-
rekirántefiú-lánybanfeltámadóvágyat.

Adrámábanabiológiaikonvenciókfelrúgásaszervesen
egészítikiatársadalmikonvenciókfolyamatossemmibevé-
telét:márMedeaegykorifeleségülvételetársadalmiszabá-
lyok áthágását jelentette, s ennek az „ősbűnnek” egyenes
folytatása lettminden egyéb eltévelyedés:Medea testvér-
gyilkossága,Jasonerotikusvonzódása fiaihoz,a félresike-
rültleánykérés,ésafiúkszexuálisidentitás-kereséseis.

KreonlányaittmintegyújMedeakéntértelmeződik:ő
az, akire a fiúk és/vagy Jason újbóli, érzelmi és érzéki
megmentésevár.Egymaikiadású,fiatalésvonzóMedea,
amint arra Jason nem is restell kegyetlen nyersességgel
utalni aMedeával folytatott agónjuk során.Csakhogyaz-
zal,hogyJason fiatal, szép,bárkit elcsábítaniképes férfi,
tehát az, aki mindig is volt, mintegy felmentést kap
Jahnnnál a hűtlenség, a jellemtelen-gátlástalan érdekérvé-
nyesítésvádjaalól,vagylegalábbisérthetőbbéválik,miért
vonzódik a fiatal Jason inkább a szép királylányhoz, az
egykoriMedea alteregójához,mint amegöregedett,mai
Medeához.

JahnnMedeája önmagát és gyermekeit áldozza fel a
bosszú,aszeretettférfimegbüntetésejegyében.Zsótérren-
dezéseazthangsúlyozza,hogyabarbár,néger,megörege-
dettvarázslónőmagakövetteelabűnt,amelyértminden-
kinek pusztulnia kell, ezért a felelősség legalább olyan
mértékben terheli őt,mint a hozzá, a közösmúltjukhoz
hűtlennéválóJasont.

Zsótérszínpada(Ambrus Máriadíszlete)hátrafeléeny-
hénkeskenyedő,élesenkétrészreosztotttér.Bántóansivár
azelőtér,ötvenes-hatvanasévekbelikispolgáriszobabelső-
reemlékeztet,aholközönyösneonfényvilágítjamegacsu-
pasz,szürkefalakat.Azelőtérbennégyenülnek,kétoldalt
ketten-ketten.Kreon(Martin Márta)ésaKövet(Schneider
Zoltán)abaloldalon,aKirálylány(HámoriGabi)ésaDajka
(MolnárErika)ajobboldalon,közöttükürestér,amelynek
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anézőtér felőli végében borzasztóan giccses-ízléstelen,
szívalakú(!)szobaszökőkút(amelytermészetesenrégki-
száradt, vagy talán soha nem is volt benne víz).Látható,
hogyZsótérnálatér-éstárgyhasználatnemnélkülöziahu-
moros részleteket, ami a rendező egyéb rendezéseinek is
sajátja (például tavalyi, szegedi Ga li leiren de zé sé ben 
ugyanígyellenpontoztákasúlyos-veretesszövegetahatva-
nasévekegyen-szobabútorai,azidőről-időrefeltűnő,gro-
teszk hatást keltő űrhajósfigurák).A közönségnek félig
háttal, a falak előtt ülő szereplőkmintegy rávezetik a te-
kintetünket a szké néként használt hátsó fal előtti keskeny
térben– egy szófán: aproszkénionon– szorosan egymás
mellett ülő képre, a családra: Jasonra (Csányi Sándor),
Medeára(CsomósMari)ésakétfiúra(MoldvaiKissAnd-
reaésKocsóGábor).Egykényszeredettcsaládifotólátvá-
nyát idéziekép,saszereplőkmegszólalásaia legritkább
esetben járnak együtt testhelyzetükmegváltoztatásával.A
szkénébőlkiszakítottfehérkeretbencsakszemükésszájuk
játszik; legtöbbszöranézőtérfelébeszélnek,egymásfizi-
kaiközelségétcsakmintzavarókényelmetlenséget,feszé-
lyezőkorlátotvesziktudomásul.Zsótérerendezésébenju-
tottelaminimálszínháznaknevezettmódszerhatáraiig:a
mozgásnak,vagyisaszínjátszásegyikalapeleménekmajd-
nem teljes kiiktatása óriásimegterhelés színésznek, néző-
nekegyaránt.Odafigyelést,mitöbb:odaadástésátéléstkö-
vetel a rendező a színházminden szereplőjétől.Anézőtől
éppenúgy,mint színészeitől.Nemvéletlen, hogy anézői
reakciókolyszélsőségesek:beszámolókszerintmajd’min-
denelőadásonvannak,akikazelsőtízpercutánnembírják
tovább és távoznak, amásik oldalon pedig nemkevesen
vannak, akik sokadik alkalommal, megbűvölten, rituális
odaadássalnézikmegaz előadást.A fény időnként élesen
csapa szereplőkarcába,bántóélességgel rajzol fekete ár-
nyékokat a falra, egyszerpedig lassan szűkülő fénycsóvá-
valvágjakia„fotóból”Medeaarcát.

Azeneatragikumothúzzaalá,ugyanakkorironikusan
ellenpontozza is.A cselekményt keretbe foglaló édeskés
sláger,aStrangers in the night egyszerrebántónidegenés
groteszk, ugyanakkor közhelyszerűségébenvégtelenül ig-

az:nincs idegenebbésmagányosabbebbenazemberivi-
szonyokbanmegszületősötétéjszakában,minttörténetünk
szereplői:Medea,Jasonésafiúk.

Ugyanilyenmódonidőnkéntmélyentragikus,időnként
pedigkomikusisaszínpadieszközökhasználata.Egyetlen
példa:arosszhírthozóKövetetMedeamegvakíttatja,se
borzalom plasztikusmegmutatásaként a kivájt szemeket
kétpöttyöslabdatestesítimegaszínen,amelyekpattogva,
ide-odagurulva,hosszan„tévelyegnek”aszínen,mígva-
laholnyugalomralelnek,hogyettőlkezdvemindvégigve-
lünk maradjanak, mintegy hátborzongató-viszolyogtató-
groteszk mó don far kas sze met nézzenek a nézőkkel és a
szereplőkkel (Zsótér legújabb rendezésében, aSzínművé-
szeti Egyetemen bemutatott III. Richárdban a párbajban
kerülnekelőújraelabdák:ottakilőttgolyókathelyettesí-
tik az öklömnyi fémgömbök, amint gyötrő lassúsággal
egymásfelégurítjákőketaküzdőfelek,sugyanígy jelen
voltmáralabdaatavalyi,Kamra-beliBakkhánsnőkrende-
zésébenis).

CsomósMari az idei Színházi Találkozón (POSZT)
Medea-alakításávalelnyertealegjobbnőifőszereplő díját,
ésnemkellhozzájóstehetség,hogyleírjuk:arendezőés/
vagyaz előadásmindenbizonnyaldíjazott lesz az elmúlt
évad kiemelkedő teljesítményeit értékelő színikritikusok
dí jai oda íté lé se kor is.

Komoly tanulságokkal szolgálhat a Radnóti Színház
előadása, többek között azzal, hogy akiknek szívügye az
antik színházmaiértelmezése,Aiszkhülosz,Szophoklész,
Euripidész,Arisztophanész,Menandrosz, Plautus,Teren-
tiusésSenecaműveinekszínpadraállítása,azokmegkell
értsék: a tragédiák éskomédiákmai adaptációja az egyik
lehetséges,teljességgelautentikusésérvényesút,amelya
klasszikusgörögszínházhelyénekmaikörnyezetbenvaló
megtalálásához vezet. „Mindössze” értő rendező, remek
színészekésbátrankockáztatószínházkellhozzá.

Kar sai Györ gy


