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SOPHOKLES MODERNSÉGE 
A tény maga irodalomtörténeti 

közhely. A míthoszok világából a 
földreszakadt ember önmaga meg-
találásáért, a morális helytállásért 
vívott magányos küzdelme több 
mint örök, mondhatnánk — idő-
szerű téma. S a távoli hősök, akik 
e harcban őrlődnek — Antigone is, 
Elektra is — lelki alkatukban, sor-
suk viselésében, érzelemvilágukban 
szinte kortársaink. Így érezte 
Anouilh, O'Neill és Girodoux is, s 
így érzi a mai néző, aki a képer-
nyőn találkozott a meggyilkolt Aga-
memnon busszúra vágyó, magány-
gyötörte, gyász sorsú lányával. A 
klasszikus drámák sallangmentes, 
korhű és a maguk korától mégis el-
vonatkoztatható hitele nem torzul 
el a képcső fényerősségében, s in-
tenzív drámaiságában meggyőző 
marad a képernyőn is. Ez a felis-
merés igazolta — az általános kul-
turális és nevelő célkitűzéseken túl — 
az Elektra előadását. S nemcsak 
igazolta, de irányította is. 

Zsurzs Éva rendezői koncepciójá-
nak a mi korunk Elektrája áll a kö-
zéppontjában. A vérbosszú törté-
nete, a sophoklesi krónika esetle-
gessé válik az erkölcsi dráma inten-
zitásában. A mű gondolatisága hő-

sének önmagát emésztő, környeze-
tét gyötrő fájdalmában, Elektra ma-
gányának rajzában jelenik meg a 
képernyőn. A mértéktartóan ízléses 
konstruktivista díszlet tudatosan 
csak keretet ad a játéknak, s nem 
környezetet, ezzel is csökkentve a 
nézőt a hőstől elválasztó évezredek 
távolát. 

Ez a kapcsolatteremtés a dráma 
televíziószerűségének legfontosabb 
tartalmi jegye. Elszegényítenénk a 
tv-drámák holnapját, ha lemonda-
nánk a kothurnusban járó hősökről. 
De érzelmi kapcsolatot a néző csak 
az olyan kothurnusban megjelenő 
hőssel érez, akinél a korhű jelmez 
estlegesebb, mint a korszerű (pon-
tosabban a kort túlélő) gondolat. 
Zsurzs Éva pedig Psota Irén alak-
jában, és modem rendezői elgondo-
lását követve, ilyen Elektrát állított 
a képernyőre. 
AUDITÍV VAGY 
VIZUÁLIS ÉLMÉNY? 

Nemcsak a premierplanok és to~ 
tálok jó ritmusú, és a drámaiság 
követelményéhez mindvégig alkal-
mazkodó váltakozását, de az egyes 
jelenetek képi kompozícióját is 
nagyfokú esztétikai tudatosság jel-
lemezte. A testvérek búcsúja a lép-
csőn, a két nővér kétfelé vezető út-
jának érzékeltetését például festőien 



oldotta meg az egymást el nem érő 
karcsú karok átlója a képernyőn. 
Hasonlóképpen festőinek éreztük 
Elektra és Oresztész találkozásának 
hosszában tag oil t filmkockáját, ami-
kor a reményt hozó Oresztész alak-
ja a fényben, a reménytvesztett nő-
vér sírásban kiaszott termete a ko-
mor fa szürkeségében jelenik meg, 
a dialógusban villódzó hangulati 
csapongás érzékletes kereteként. 
Klütaimnésztra megöletésének jele-
netét idézném még: a história tető-
pontját (magát a bosszút) nem lát-
juk, de a hang a tv-nézőt is jelen-
valóvá avatja, s közben a képer-
nyőn Mykéne asszonyainak széles 
totálja. A totálkép jobbsarkában, 
kérlelhetetlenül megbontva az ará-
nyokat, Elektra arca jelenik meg. 
A bosszú diadalát ülő, s mégis fáj-
dalomba torzult lélek döbbenetes 
premierplanja. A drámaiság és fes-
tőiség harmóniája tette egyszerre 
auditív és vizuális — mondhatnánk 
azt is: televíziós élménnyé az Elekt-
rát. 

ELEKTRA ALAKÍTÓJA 
És még valami. Elektra maga. 

Nem tudom, milyen Elektra lehe-
tett Jászai Mari. Bizonyára démo-
nibb, s tirádáiban tán tragikusabb 
ls. De a mai nézőhöz, különösen a 
képernyő intimitásában, ez a má-
soknál keserűbb, magányos fájdal-
mát csak jajgatva elviselő lélek ke-
rülhetett igazán közel. Psota Irén 
színészi alkatában hordja korunk 
emberének sokszar vergődő, fájda-
lomra gyűlölettel válaszoló sértett-
ségét. s Elektráját is ez tette meg-
jelenésében és lélekrajzában is, fel-
zaklatóan modernné. Egyetlen perc-
re sem tért el ettől a szerepfelfogás-
tól: klasszikus dikcióra csábító mo-
nológjaiban is érződött a harsány-
ságtól irtózó modern színész fe-
gyelme. 

Ha van vitatható pontja az 
Elektra tv-véltozatának, az való-
ban a kar és a karvezetők szere-
peltetése. Ezen a téren Zsurzs Éva 
mintha megtorpant volna a maga-
vágta ösvényen, nem merte elég 
szabadon stilizálni a kórust. Így, a 
szerepüket egyébként jól megoldó 
karvezetők kiszorultak a dráma fó-
kuszából, de nem nyetrték el a mű 

gondolatvilágában betöltött drama-
turgiai szerepüket. Sőt, néhol szinte 
statisztériává szürkültek. Sulyok 
Mária, Gellei Kornél, Berek Kati és 
Bessenyei Ferenc alakítása viszont 
méltó volt a produkció egészéhez. 

FONTOS TANULSÁGOK . 
Nemcsak a bukásokból, a sike-

rekből is lehet tanulni. Az Elektrá-
ból például azt, hogy a tv intimi-
tása semmiképpen sem zárja ki a 
végletességek drámai ábrázolásának 
jogosultságát. Ezt annál is inkább 
kívánnánk hangsúlyozni, mert a 
még forrásban, alakulásban levő tv-
dramaturgiának vannak olyan teo-
retikusai, akik a hétköznapok 
mikrorealizmusát kívánják a kép-
ernyőn abszolutizálni. A tv-drámák 
életszerűségét követelve Paddy 
Chajefsky, az amerikai tv-dráma 
egyik nagynevű képviselője, a ha-
zánkban fűmen látott Marty kitűnő 
szerzője, például azt vallja, hogy a 
televízió elsőrendű tematikája -a 
hétköznapok csodálatos világa*. S 
ezt a fejtegetést azzal is kiegészíti, 
hogy ő a maga részéről sokkal iz-
galmasabb tv-drámát lát abban, 
hogy valaki miért nősül meg, mint 
abban, hogy miért öl meg valakit. 

A gyakori, és tipikus helyzetek 
ábrázolásának jogosultságát termé-
szetesen nem kívánnánk vitatni. De 
azért, a hazai tapasztalatok mégis 
azt bizonyítják, helytelen lenne 
ennyire leszűkíteni a képernyőre 
vihető világot! Szerencsére, tv-nk 
dramaturgiáját nem is érhetné 
ilyenfajta szemrehányás. S tán nem 
is véletlen, hogy eddigi nemzetközi 
tv-s sikereink két szélsőséges hely-
zetben, szélsőségesen kiélezett drá-
mai konfliktust megragadó alkotás-
hoz fűződnek. (Nő a barakkban és 
Menekülés a börtönbe.) Az Elektra 
művészi és közönségsikere ismét 
érv ebben a vitában: a szélsősége-
sen kiélezett drámai összeütközés 
televíziószerű kifejezésének lehető-
ségét bizonyítja. S egyben azt is, 
hogy a pszichológiai problémák tv-
szerű megjelenési farmája nem a 
statikussá merevedett, szép szavak-
ba oldott melodráma, hanem a 
szenvedélyek leghevesebb — cse-
lekményben kifejezhető! — össze-
csapása. FÖLDES ANNA 


