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bárgyú, értetlen elcsodálkozásoknak is.
Mozgása, beszédtechnikája kulturált, ki-
munkált. Pap Éva (Donna Beáta) főleg a
jóhiszeműségében rászedett úr-hölgy
bájosan harcias kirohanásaiban remekel;
Mészáros Ági (Donna Klára) szerepének
szerényebb lehetőségeihez mérten a darab
első részében jó igazán. Ahol a
szenteskedő álarc mögött a kacér
játékosságra való hajlandóságát is
„elszemérmeskedi". Fel kell figyelni
Dobos Ildikó alakítására is Inez, a szol-
gálólány szerepében. Huncut, beavatott és
mindig pajkos, vidám. Nagyszerű.
Horváth Gyula kissé túlmintázta Sancho
kétségtelenül mulatságos jámborságát. A
többiek (Újréti László, Fillár István,
Szentirmay Éva, Várkonyi András) ki-
sebb-nagyobb szerepeikben többnyire jól
szolgálták az előadás stílusát, hangnemét,
sikerét.

Jó, hogy megint Calderón.
A gyulai Várszínház ez idei produkciói

közül a „második vonal", a klasszikus
vígjáték hozta végül is az igazi
felfedezést. A jelentős színházi élményt -
a maradandó művészetet.

Gyulai Várszínház -1970.
Szigligeti Ede: A trónkereső; rendezte:

Miszlay István; díszlet: Csányi Árpád;
jelmez: Vágvölgyi Ilona. Főbb szereplők:
Szersén Gyula, Agárdy Ilona, Körösztös
István, Szakács Eszter, Lukács Margit,
Szoboszlai Sándor, Horváth Sándor.

Calderón: Két szék közt a pad alatt;
rendezte: Sándor János; díszlet:
Langmár András; jelmez: Bata Ibolya.
Szereplők: Kertész Péter, Tordy Géza,
Pap Éva, Mészáros Ági, Újréti László,
Fillár István, Horváth Gyula, Szentirmay
Éva, Dobos Ildikó, Várkonyi András.
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A Labdakidák ősi-új
palotájában

Szophoklész Oidipusz királya a Fertő-
rákosi Barlangszínpadon

Az egymást tartó-fedő roppant kőoszlopok
és kőlapok hasítékából épp a váratlan
sorsfordulat pillanatában röppen föl egy
vadgalamb, akkor, amikor Oidipusz király
sorsa - a görög tragédia szigorú törvénye
szerint - a látszólagos megnyugtató
föloldódás irányába siklik. A jelenetet
nem rendezte senki. Ahogyan az ország
legújabb színházában sem a
díszletmunkások emelték aprólékos tervek
szerint a thébai palota oszlopkolosszusait,
feszített árkádsorait a Szophoklész-mű
előadásához. A valamikor egészen más
célból „megfaragott természet"
magamagát kínálta színpadnak,
színházteremnek, kiváló akusztikájú
hangtérnek, a nagy tragédia méltó ke-
retének.

A fertőrákosi kőfejtőnek mint a „mű-
vészetek házának" története igen szegé-
nyes. Valamikor a húszas években az
Aidából előadott részletek, újabban fú-
vászenei és kórushangversenyek kevés-
nek látszottak ahhoz, hogy ezt az Euró-
pában s talán a világon egyedülálló
adottságokkal fölruházott teátrumot ér-
tékének megfelelően használják ki.

A Soproni Ünnepi Hetek 1970 keretében
az Oidipusz király előadásán „fölgördülő
függöny", reméljük, korszak-nyitó a
fertőrákosi kőfejtő történetében.

Az előadás megvalósítója a Győri
Kisfaludy Színház. Darabválasztásuk a
Barlangszínpad felavatására talán nem is
lehetett volna szerencsésebb. Az ógörög
tragédia méltó színhelyre talált az ország
legfiatalabb s egyben legrégibb kőszín-
házának monumentális falai között.

Az Oidipusz király „egyszemélyes drá-
ma". Előadásának elemzését szükség-
képpen a címszerep alakítójának mun-
kájával kell kezdenünk. Koltai János
Oidipuszát a hérosz deheroizálásának, a
félisten emberré formálásának szándéká-
ban tartjuk sikeresnek. Bár a szophoklészi
szöveg következetesen a vívódó, az
igazságot önnön pusztulása árán is
földerítő embert állítja elénk, az Oidipusz
király előadási hagyományainkban több-
nyire a már nem emberi nagyság megtes-
tesítője. Koltai János a valóban „min-
denütt híresnek mondott Oidipusz"

nagyságát más úton kísérelte a színpadi
alak hálójába fogni.

Parancsoláshoz szokott, tevékeny,
sikeres emberként lép elénk. Királyi mél-
tóságát csak hallgatóságának, a karnak
figyelmező, tiszteletteljes magatartása
érzékelteti. De épp az expozíció során
kísérti meg legfeltűnőbben Koltait az
„isteni Oidipusz" alakja, amikor a görög
tragédiát jellemző „önbemutató" sorokat
hősi pózban szavalva, mintegy kiszakítja a
dráma feszített szövetéből, az
általánosságba emeli, s ezzel lefokozza
hatását. Így, ezen rész fenséges öndi-
cséretté válik, ami nem férhet meg egy
alakításban, de egy jellemben sem a
„Nékem látni s tudni kell" Oidipuszával.

A kezdet kettősségét a Iokastéval való
jelenetében feledteti teljes mértékben
Koltai, mely különben egyenetlen alakí-
tásának legkiérleltebb, legszebben és
legemberibben megformált része. Koltai
Oidipuszáról itt leválik minden külsősé-
geiben királyi. Emlékeiben, a kapott
híradásokban félve-bátran, szívósan ta-
pogatózó, következetes embert állítja
elénk. A modern Oidipuszt, a huszadik
század közönségére hatni tudó Oidipuszt.

Az első részt nagy színészi pillanat
zárja. Látszólag minden vész oszlóban
van, Iokasté elmondta a föloldozást, s
férjét boldog együttlétre hívja a palotába.
Oidipuszban fölengedett a Teiresias baljós
szavai nyomán támadt szorongás. A kétség
utolsó forrása is elapadóban, de Koltai
Oidipusza még egy utolsó bizonyosságot
szeretne, amit nem kap meg, s amivel a
peripeteia pillanatában is érzékeltetni
tudja sorsszerűen bekövetkező
katasztrófáját. Elszakad a palotába tartó
Iokastétól, és a lépcsősor egyetlen
kiszögellésére lépve hosszan, színpadi
másodpercekben mérve szinte
tűrhetetlenül hosszan néz kutatva az aggok
kara felé. Onnan, tőlük, a thébai vének, a
város népének irányából várná a végső
föloldozást. Fél elszakadni tőlük, fél
magára maradni. Iokasté felé mozdulva is
visszapillant, s a súlyos, szavakban már ki
nem fejezhető kétséget magával viszi a
palotába. És meghagyja a nézőkben is.

A második részben hitelesnek érezzük az
újabb és újabb csapások közepette vívódó-
vergődő Oidipuszt, de erőtlennek a
sorsszerű bukás ábrázolását. A puritán
kifejezési eszközökkel dolgozó Koltainak
nem sikerül érzékeltetnie a bukás nagy-
ságát, a tragédia mélységét. A halhatat-
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lan jajok siránkozásban fulladnak el, bár a
rendezés a kar beállításával, a hó-fehérbe
öltöztetett kislány-Antigoné és Isméné
megjelenésével méltó külső keretet biztosít
a fenséges bukásnak.

Minden görög tragédia kulcsproblé-
májával, a kar szerepének meghatározá-
sával kell kezdenünk a rendező, Szilágyi
Albert munkájának elemzését. Sokszor
szinte megoldhatatlan problémát jelent
szépen beszélő, jó színészeket találni
ennek a színész szempontjából „má-
sodrendű", az előadás oldaláról nézve
döntő fontosságú feladatsornak a megol-
dására. Szilágyi Albert a Győri Irodalmi
Színpad tagjainak közreműködésével ol-
dotta meg a feladatot. Igazságtalan len-ne a
bírálat, ha azt írnánk, jobb híján. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy a nyilvánvaló
rendezői szándék - a karnak a hősök
lelkiállapotát, sorsfordulóit kísérő
cselekvése -- meg nem valósított szándék
maradt csupán.

A rendezés sikeresen oldotta meg a
térkitöltés, térarány problémáját, ami a
kőfejtő monumentális, természetes dísz-
letei között különös fontosságot nyert. Az
előadás hatásos kezdete tette szükségessé
a kar első énekének és az Oidipusz-Pap
jelenetnek a felcserélését, ami az
előfüggöny nélküli barlangszínpad ha-
talmas terének betöltésén mint föltétlen
szükségességen túl, dramaturgiailag is in-
dokoltnak elfogadható változtatás.

Az előadás lezáratlanságának hatását
kelti, hogy a „Nézzetek rám: Théba népe,
itt a híres Oidipusz" kezdő sorú kardalt a
rendező Oidipusszal mondat-ja cl, s ezzel
a beteljesült sorstragédia borzalmát
Oidipusz önsiratásába oldja. Arról nem is
szólva, h o g y a monológ elmondása után a
főhős a rosszul „záró" fényfüggöny
mögött „civilben" marad.

A rendezés rovására kell írni a más-
különben kitűnő Solti Bertalan Teiresias-
fölfogását. Az egész görög mitológiát vé-
gigkísérő kortalan-agg jós fölháborodá-
sának Oidipusz vádoló szavára nem a
sértettség vad dörgedelmében kell föl-
fakadnia, hanem épp a kortalan korosság,
a mindent, tehát a véget is előre látó bölcs
fájdalmas rezignáltságával.

Szende Bessy jól érzékelteti Iokasté
anya-feleség kettősségét. Kulturált szö-
vegmondásán és az antik hősnőhöz méltó
artisztikus mozgásán túlmenően ki kell
emelnünk alakításának egy nagy pilla-
natát. Laios szolgájának vallomásából
előbb tudja meg, mint férje a tragikus
igazságot. Lassan válik ki a többiek közül,
arcát, egész lényét fokozatosan itat-

ja át a felismert borzalom megmásítha-
tatlan ténye, és amikor szinte kiszakad az
igazság közelségétől már-már boldognak
látszó, de tulajdon sorsát még nem sejtő
király vonzásából, távozása a palotába
félreérthetetlen. Laios feleségének,
Oidipusz anyjának és asszonyának
távozása ez a sorsszerű halálba.

Dráfy Mátyás indulataiban visszafogott,
komor Kreonja csekélyebb lehetőségeiben
is a z Antigoné Kreonját anticipálja.

Befejezésképpen ismét szót kell ejte-
nünk az előadás nagy „debütánsáról", a
fertőrákosi kőfejtőben fölépített Barlang-
színpadról. A színpadnyílást határoló két
roppant kőoszlop, a háttér homályába
vesző újabb oszlopok és körfüggöny he-
lyett a hatalmas zárófal egy másik mi-
tológiai és történelmi királynak, Aga-
memnonnak Mykénében föltárt palotáját,
a Kyklopszok emelte oroszlankaput
idézik. S talán még inkább a cumae-i
Sibylla-barlangot.

Alig hisszük, hogy a fertőrákosi Bar-
langszínpadnál méltóbb és hangulatában
hitelesebb palotája volt Szophoklész em-
beralakra, emberérzelemre formált
félistenének, Oidipusznak.

Szophoklész: Oidipusz király. Fertő-
rákosi Barlangszínpad.

Rendezte: Szilágyi Albert; szereplők:
Koltai János, Szende Bessy, Solti Bertalan,
Dráfy Mátyás.
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Budapesti szabadtér 1970

Lehet-e tanítani a Charley nénjét?

Mondjuk meg őszintén, a nézőszám alap-
ján nem lehet igazságosan megítélni a
nyári produkciók eredményét. Legalább-is
kis széria, két-három előadás esetén nem.
Bizonytalan, rossz az idő, és ezzel együtt
kisebb a bevétel is a legszebb olasz
operaelőadásnál, mint tartós kánikulában a
közepes vidéki operettprodukciónál. Itt a
pénztári kimutatás megtévesztő, belőle azt
a következtetést lehet levonni, hogy a
közönségnek az egyik évben csak a Maya
kell, a másik évadban pedig csak a

Parasztbecsület-Bajazzók. Reális képet
csak akkor kapnánk, ha korrelációs
összefüggéseket keresnénk az aznapi
meteorológiai jelentés, az aznapi hőmér-
séklet, valamint a szabadtéri előadás né-
zőszámai között.

Nagy szériáknál azonban mindez más-
képpen alakul. Ha három estén át a
Charley nénje rosszul megy, vagy nagyon
jól megy, ez semmit sem jelent. De ha én
a tizenhatodik előadáson néztem meg a
darabot, és még akkor is reménytelen
jegyigénylők vontak szoros gyűrűt a
pénztár körül, ez már egyértelműbben
kifejez bizonyos sikert. Meg-mondom
rögtön: nem is érdemtelen sikert.

Kedves ismerősömmel a Charley nénje
előadása után összeakadva, kissé rögtö-
nözve és elhamarkodottan megjegyeztem:
ezt az előadást tanítani lehetne a főiskolán.
„Na, de Pista! - ívelt föl lekottázhatatlanul
vitapartnerem hangja - te megint túlzol."
Persze, hogy volt a megjegyzésemben
túlzás is, meg - siettem gyorsan hozzátenni
- a tanításra vonatkozó véleményem nem
teljesen áll Bodrogi játékára. (Hogy miért
nem, azt még kifejtem.) De túlzás ide,
túlzás oda, tényleg olyan jó ez az előadás?
Jó bizony, ha nem vonatkoztatunk cl a
szín-helytől, a körülményektől, a nyártól,
az adott színpadi lehetőségektől. Meg attól
sem, hogy a Charley nénje alapanyaga a
legkommerszebb darabáru.

De itt álljunk meg egy pillanatra.
Vannak nálunk egy, maximum két évadon
át virágzó mai zenés darabok; be-mutatja X
vidéki színház, és nyomban leköti Y és Z
vidéki színház is. (Zenés


