
Nyári játékok

Aki komolyan akarja venni magát, s
mindenekelőtt a színházat, nem komo-
lyíthat el egy ilyen zene nélkül maradt
operát ... Ami mégis valamicske ko-
molyságra int, az, hogy a XVIII. századi
előadás felidézésébe érdemes belekom-
ponálni az akkori néző látásmódját is, aki
a bolondozásból többet vett komolyan,
„egy az egyben", s így a paródia
lehetősége nem a további lazításban, ha-
nem épp egy visszafogottabb hangütés-
ben van. A halálos komolysággal művelt
ügybuzgó bolondozás ellenállhatatlanul
humoros, minél elszántabb komolysággal
művelik, annál humorosabb, korhűsége
annál hitelesebb, s abszurditásában mo-
dernebb . . . Psota Irén, aki tavaly még
csak a „nagy mulatság" szabadságát él-
vezte, az idei előadáson felfedezte már ezt
a játéklehetőséget is: elvállalja érte
cserébe a nagyobb pontosság és fegyelem
kötelmét.

Sok jót lehetne elmondani a szentendrei
„játszó személyekről" (Básti, Mádi Szabó,
Szabó Gyula, Basilides, Konrád Antal,
Sztankay, Psota), díszlet-és
jelmeztervezőkről (Szász Endre, Lacz-
kovits Piroska, Forray Gábor), zene-
szerzőről és karnagyról (Vujicsics Tiha-
mér, Oberfrank Géza), a színpadon va-
lóban jelenlevő főiskolásokról és a szent-
endrei ablakokon kikönyöklő, fáradha-
tatlanul érdeklődő bennszülött nézőkről,
mindazokról akik pontosan úgy járnak cl,
ahogy azt a lexikon „siker" címszó alatt
meghatározza, miszerint „nagy tö-
megekben látogatják a színházat . . . "

Mindnyájan beletartoznak abba az
egységes műalkotásba, amely változatla-
nul ismételhetetlen, de lám, életben tart-
ható, hozzáértéssel, színházszeretettel
felidézhető, sőt tökéletesíthető .. .

Még egy tanulságos mondatot idéznék
tudásunk kimeríthetetlenül bőséges
tárházából, a lexikonból, talán a leg-
szebbet, a legfontosabbat: „A siker el-
lentéte a bukás."

Milyen nemesen egyszerű! Ezúttal egy
igazi siker figyelmeztet rá, hogy érdemes
vállalni mindkettő lehetőségét, kockázatát
- másként nincs mód az új - vagy jó régi -
keresésére, próbálkozásra .. .

De nevezzük mindig nevén a gyereket .
. . Mert enélkül nem színház a szín-ház.

RÓNA KATALIN

Kortársaink, a trójai nők

„Belőle nőtt ki a barokk-klasszikus dráma,
Goethe tanult tőle, és mindmáig lehet is
tanulni tőle drámaírói és színpadi
technikát. Ő már meglepő fordulatokkal
hat, tragikus hőseinek összeomlását
többnyire ma is tragikusnak érezzük,
közvetlenül minden történelmi beleélés
nélkül is." Nem kétséges, hogy Sartre is
ezért a korszerűségért - amit Szerb
Antaltól idéztünk fel az euripidészi drá-
máról - fordult A trójai nőkhöz. Nem
mintha ez lenne Euripidész legkiemel-
kedőbb alkotása, de vitathatatlanul A
trójai nők az a tragédia, amelyet Sartre a
legkönnyebben aktualizálhatott anélkül,
hogy túlságosan eltávolodott volna az
eredeti műtől. Szabadon, de a nagy élet-
mű szelleméhez mindvégig hűen adap-
tálta. Még a tragédia laza jelenetsorát sem
fűzte szorosabbra, így őrizve az eredeti
alkotás szellemi anyagát, gondolati
atmoszféráját. Az elpusztított Trója falai
alatt játszódó drámában az a
legmeghökkentőbb, hogy minden iszonyat
olyan köznapi benne, mintha - végül is -
semmi természetellenes nem történt volna.
A kegyetlen küzdelem véget ért, a trójai
hősök halottak, a hódítók pedig „a dolgok
természetes rendje szerint" a harc
epilógusát végzik félelemmel telt
bosszúvággyal, kis lelkiismeret-
furdalással: porig égetik a várost, el-
hurcolják a nőket, és megölik a gyer-
meket, Asztyanaxot, Hektor fiát.

S ezután Sartre feldolgozásában már
szinte nincs jelentőségük a mitológiai
neveknek, az események hű előadásának
sem. A szituációk az igazak. Az idő je-
lenléte megszűnik, csak az események
„vannak", a világ jelenléte. A világé,
melyben magunk is élünk.

Mindenki érti, mert csak egyféleképpen
érthetjük Andromache megrázó mo-
nológját: „Európaiak, / állatnak nézitek
azt, aki ázsiai, / afrikai, mert »bar-bár«. /
De ha a »becsvágy«, / a hírvágy, no meg a
pénzvágy / közibénk hoz benneteket,
ugyan ki / rabol és dúl, gyilkol, mint a
vadállat? / Ki hát a bar-bár?" Es hozzánk,
korunkhoz szólnak a trójai nők, őket
nézzük, és a századunk

véres háborúiban gyermekeiket, férjüket
sirató anyák és feleségek szavait halljuk.

Tegyük mindehhez hozzá, hogy Sartre
nemcsak a hangvétel korszerűsítésével
hozta közel korunkhoz Euripidész tragé-
diáját. A szöveg gunyorosra formált mai
köznapi nyelvi megoldásai is segítik
élesre időszerűsíteni a játékot. Ezeket
Illyés Gyula költői fordítása mesterien
adja vissza. Poszeidon zárszavainak
(„Háborúzzatok csak hülye halandók .. .
beledögöltök mind") groteszksége például
kegyetlenebb a tragédiánál, hiszen tudjuk,
a tenger istenének szavai évezredek óta
elhangzanak, s a háborúk még-is tartanak.

Attraktív színház

A Szegedi Szabadtéri Játékok óriási
színpada és nézőtere más feladatot ró
rendezőre, színészre mint a kőszínházak
zárt épületei, kamarahangvételű előadások
nem játszhatók el itt a más szólamot
igénylő rivaldában. Vámos László
rendezésének alapelve az, hogy a tér lát-
ványt követel. A trójai nők színpada lát-
ványos, de egy okosan érvényesülő el-
rendező elv szerint ez ezúttal nem for-
malitás. A színpadi játék eszközeinek,
hatáskeltésének egyéni formája. A hát-
térben az ókori város hideg, sötét romjai
és előtte az özvegyen maradt trójai nők
laza, zaklatott, nyugtalan mozgása
művészi funkciót hordozó, sajátosan el-
lenpontozott kompozíció.

Vámos László olyan rendezőegyéniség,
akit mindig izgat a látvány ereje. S ha más
rendezéseinél formai megoldásai né-ha
ellenkeztek is a mű szellemi anyagával,
ezúttal előadásának helyenként szaggatott,
helyenként túlfeszített ritmusa sűrített
gondolati atmoszférát ad, amelyben
jelentős szerepet kapott a koreográfia, a
művészek artisztikus mozgatása is. A
hatás nem egyenletesen erős, de sok a
kiemelkedő jelenet, elsősorban azok, ahol
a látvány, a kompozíció ön-álló művészi-
szellemi tartalmakat hordoz. A modern
színpadi törekvések erős, szigorú igazsága
törvényszerűségének érvényesülése ez.
Nem véletlen, hogy a legsikerültebb képek
egyike Kasszandra nagyjelenete, ez a
mély gondolatiságot árasztó, gazdag
jelzésrendszerű játék. Vámos
megoldásainak lényege az, hogy az élő
színház eszközei és igényei felől
közelített az antik műhöz, így a dráma
erejébe, mai igazságaiba vetett hite a
bemutatón igazolódni látszott. Friss,
modern tragédia állt előttünk, izzón,
hajlékonyan.



Ilekabe

A mű igazságai, a rendezői elképzelések
leginkább egy nagy színésznő játékában
kaptak végleges formát.

A sötéten meredő Dóm előtt a szín-
padon asszonyok állnak. Mozdulatlanul,
némán, sötét öltözékben, sötét, rövidre
nyírt hajjal. Aztán megmozdul a kar, s
hullámzásából kiválik egy fenséges, hó-
fehér hajú alak, a legyőzött Trója egy-kori
királynője, Hekabe. Sulyok Mária első
szavaiból egyszerre árad a nagyság és a
megalázottság, az egyszerűség és a pátosz,
az antik és a modern: „Próbáld fölemelni
fejedet, legalább / megtört nyakadat. / Így
fordul a sors. Nincs Trója. Viseld el... /
Bízd rá magad a szélre, a vízre. / Vigyen,
amerre akar.
De nem lehet ebbe I Soha belenyugodni."
Játéka magába tudja sűríteni mind-azt, ami
emberi, a tiszta és a legsötétebb színeket:
fáklyát vivő angyal, ami-kor Kasszandrát
szólongatja - bosszú-álló angyal
Menelaosszal folytatott pár-beszédében.

A legnehezebb, amit színésztől kíván-ni
lehet: sírni a színpadon. Sulyok itt
megismétli a hat év előtti Rómeó és Jú lia

Dajka-alakításának legnagyobb pillanatait.
Sír a színpadon, könnytelenül, görcsösen,
lekottázhatatlanul. Ugyanígy „eszközök
nélkül" élt a színen gesztusok, arcjáték és
szavak nélkül. Ettől teljes alakítása, és
miként egy festmény vagy egy zenemű, alig
leírható.

Búcsújában, utolsó kegyetlen, kemény
szavaiban a büszke asszony fájdalma éget.
Azé az asszonyé, aki tudja, hogy övé az
igazság, azé, aki tudja, hogy minden
összeomlott abból, amit terem-tett, de nem
ismeri azt az erőt, amely megmentheti.

Sulyok Mária egyedülálló alakítása a
színházművészet legnagyobb szerepei közé
emeli Hekabét. Játékának minden pil-
lanatában különös nagyszerűséggel fo-
galmazza meg az emberi szépség pusztulása
feletti fájdalmát.

Színészek és szerepek

De a többiek is - a színpadon eddig
megszokott eszközeikkel itt nem érhettek
célt - művészetük legjavát állították az
előadás szolgálatába. Kár, hogy sok
önmagában sikerült alakítás hatása is
csökkent a technikával vívott küzdelemben.

A téboly tüze lebeg, ahogy az égő
fáklyával Gauguin vörös-fekete színei-ben
berobban a színpadra Kasszandra, Ruttkai
Éva, Az ész legtisztább igaz-

ságai keverednek játékába az őrülettel, s
Ruttkai úgy formálja a jós hevületét,
mintha valóban szemmel látná a görögök
véres történetét. Úgy tud fölkacagni, hogy
az magában hordja Kasszandra teljes
tragikumát, a trójai nép fájdalmát, az
eszelősnek hitt tudat minden igazságát.

Fegyveresek kíséretében hozzák a szín-
re Andromachét, az anyát, Hektor özve-
gyét. Minden szava vádló, reménytelen,
mégis büszke. Ronyecz Mária nagyszerű
hangskálával mondja végig Andromache
monológját, ám ennél jelentősebb játé-
kának koreográfiája. Úgy hatott alakítása,
mint egy rezzenéstelen, szép belső
monológ. Mozdulatlanságában is éreztük
- szinte láttuk - vibrálását, rebbenését.

Heléna a szépség és a szerelem szim-
bóluma lett. Dévay Kamilla Helénája

ahogyan pompásan kikészítve, fölcico-
mázva Menelaosz elé lép, már első moz-
dulataiban, mondataiban éreztetni tudja, a
gaztett büntetlen marad, a testi szépség
győz a lelki rútság felett. Játéka nagyszerű
színészi teljesítmény. Latinovits Zoltán
Talthybiosz szerepében jól érzékelteti a
hírnök feladatának és belső érzelmi-
értelmi világának paradoxonát. Nagy
Attila - különösen szép orgánumával -
Poszeidon szuggesztív monológjainak
hiteles tolmácsolója. Benkő Gyula
Menelaosza mintha egy karikatúra kari-
katúrája lenne. A spártai király tehetet-
lenségét, groteszk helyzetét próbálja ka-
rikírozni, de közben homályban hagyja
Menelaosz belső énjét. Pallasz Athéné
maga a megtestesült okosság. Övé a jo-
gos, igazságos harc, amit értelemmel,
megfontolással, inkább ésszel, mint erővel
vívnak. De nem így Thirring Viola
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elegáns, előkelő, ám gyűlölködő és hisz-
térikus Pallasz Athénéje.

Élményszerű volt az antik tragédia
kórusának beállítása. A kezdeti dermedt
mozdulatlanságból mozgása egyre feszül-
tebb, egyre izgatottabb, egyre elkesere-
dettebb. Jajong, őrjöng, átkozódik. Hul-
lámzása iszonyú fájdalmat sugároz,
amely különös fénnyel világít be a trójai
nők szenvedésébe. A művészi erővel,
biztonsággal koreografált jelenetek Kár-
páti Zoltánt dicsérik. A mozgásában fel-
szabadult együttes sajnos közel sem volt
ilyen élményszerű az események kom-
mentálásában, a szép szövegmondásban,
az odaadó előadásmódban. Még így is

hatásos volt Bus Kati, Gordon Zsuzsa,
Gyimesi Pálma, Bodnár Erika és Tábori
Nóra játéka.

A hanghatás esztétikája

A hangszabályozás ma már tudomány,
amelyet világszerte jól kidolgozott akusz-
tikai programok alapján hajtanak végre.
Semmiképpen sem kívánunk most tech-
nikai kérdésekbe bonyolódni, de a mű-
szaki felkészültséggel nem rendelkező
vagy alig rendelkező néző számára is
nyilvánvaló, hogy öt-hat, a színpad ele-
jén elhelyezett mikrofon csak ront az
akusztikai hatáson. Ha a színész mozog,
hangja két mikrofon között „elvész",
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mialatt a kórus aláfestő néhány mondata
jut el primér élményként a közönséghez.
Kínos distancia jön így létre az artisztikus
látvány és a torz hang között.

Meg kell ismerni a hangok valóságát.
Gyakorlatilag azt kellene figyelembe
vennünk, hogy a tér, amelyben van, jel-
lemző a beszédre. Ha a beszélő nagy te-
remben ad elő, más a beszéd hatása, mint
egy kis szobában, más egy hosszú
folyosón, és szabadtéren a hang ismét más
jelleggel ruházódik fel. Amennyiben
kérdéses, hogy lehet-e ilyen hatalmas
szabadtéri színpadon prózát játszani, és a
magyarországi kőszínházakhoz szokott
színészek hangtechnikailag alkalmasak-e
„átvinni" a nézőteret. A trójai nők
bemutatása után - bármilyen gazdag is
egyébként az előadás - a válasz csak
töprengő nem lehet. De érdemes lenne
megvizsgálni, megoldható-e (rentábilis-e)
egy korszerű hangosító be-rendezés
felszerelése Szegeden. Bizonyos, hogy a
Szabadtéri Játékok fejlesztése, művészi
rangjának emelése érdekében feltétlenül
szükséges lenne a Dóm tér akusztikai
tökéletesítése.

Miközben Euripidész drámáját néztük és
ezzel a meglehetősen gyenge hang-
hatással találkoztunk, az ókori görög
színházkultúrára gondolhattunk. Dionysos
színházában, az epidaurosi színház-ban és
a többi rendkívüli konstrukciójú, tökéletes
elhelyezésű színpadon - az egy-kori
krónikák szerint - ha egy kis érmét leejtett
valaki, csengése a nézőtér legtávolabbi
zugában is hallható volt. S ha az antik
világban meg tudták valósítani e
nagyszerű akusztikát, a huszadik század
technikai felkészültségével miért ne lenne
megvalósítható? De ha már itt tartunk,
talán nem túl merész fordulat, ha ezeket a
két és fél ezer éves építkezéseket valóban
ilyen fölényes tudással szerkesztették
meg, miért hagyjuk romosan heverni az
óbudai amfiteátrumot? Nem lehetne
jelentősebb művészeti - és idegenforgalmi
- vonzerő Budapesten egy görög drámákat
játszó korabeli körszínház, mint egy
valóságos rom?

Euripidész-Sartre-Illyés: A trójai nők.
Szegedi Szabadtéri Játékok.
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Éva, Ronyecz Mária, Latinovits Zoltán,
Dévay Kamilla, Benkő Gyula, Nagy Attila,
Bus Kati, Gordon Zsuzsa, Gyimesi Pálma,
Bodnár Erika, Tábori Nóra.
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