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A kör bezárul?

Körszínház: Agyagtáblák üzenete

Idei nyári bemutatójával a Körszínház -
híven hosszú évekkel ezelőtt sikeresen
megkezdett kultúrtörténeti-művelődés-
történeti értékeket feldolgozó-bemutató
célkitűzéséhez -, most az egyetemes em-
beri kultúra bölcsőjéhez nyúlt vissza.

Néhány szó a sumér-akkád kultúráról

A Mezopotámiából származó legrégibb
emlékek egy a sémitától fajilag eltérő nép,
a sumérok műveltségét őrizték meg. Ez a
nép itt már az i. e. 4-3. évezredben
magasan fejlett életviszonyok között élt.
De az i. e. 2. évezred elejétől kezdve már
igen nehéz szétválasztani a sumér emlé-
keket a sémi emlékektől. Sémita törzsek a
sumér területekre történt behatolásuk után
a sumér kultúrával összeolvadva
megteremtették a maguk sajátos asszír-
babiloni kultúráját. Ezt a kultúrát ékírásos
agyagtáblácskák tömege őrizte meg
számunkra, melyeknek írásjegyei mind-
össze száz éve váltak ismét olvashatóvá.
Az ékírás megfejtése tette ismertté az em-
beriségnek az Iliász előtti, minden való-
színűség szerint első nemzeti eposzát, a
Gilgamest.

Gilgames történeti személy volt, a su-
mér királylistán szereplő I. uruki dinasztia
leszármazottja. Az i. e. 3. évezredben
Gilgames alakja körül legendák sora ala-
kult ki, melyeket sumér epikus költemé-
nyek tartottak fenn, majd az óbabiloni
korban a Gilgames-legendákat terjedelmes
eposszá dolgozta át egy ismeretlen költő.
Költői önállósága és merészsége a küzdő,
emberi életét kiteljesíteni vágyó, a
halhatatlanságra törekvő hőssé tudta tenni
Gilgamest. Rákos Sándor minden
tekintetben kitűnő fordítása a fennmaradt
emlékekből ezt a művet vette alapul.
Azonban az eposz az elő-adás anyagának
csak egy részét képezi, rajta kívül számos
más ékírásban fenn-maradt emlék tartalma
is feldolgozásra került. Ezen emlékek egy
része gazdag, számító kalmárnépről
tanúskodik, mely igen fejlett szinten élte
mindennapjait, és melynek színes,
epikában és lírában gazdag irodalmi
emlékei már dús fantáziával megalkotott,
bonyolult hitvilág képét mutatják.

A kétszínű főbíró (Rátonyi Róbert) az Agyagtáb-
lák üzenete előadásában

Az előadás célkitűzései

Kazimir Károly ezúttal tehát azt a feltét-
lenül elismerésre méltó célt tűzte maga
elé, hogy megismertesse közönségével e
méltánytalanul viszonylag kevéssé ismert
sumér-akkád kultúrát. Sőt, túllépve a
puszta megismertetésen, érzékeltetni kí-
vánta mindazokat a vonásokat, melyek
maradandóan, napjainkig megterméke-
nyítően hatottak és hatnak az európai kul-
túrára. Ezért az előadás anyaga a
Gilgames-eposzon kívül felöleli szinte az
összes eddig lefordított ékírásos emlék
témáját. Az így - Rákos Sándor és
Komoróczy Géza közreműködésével -
összeállított mű egyszerre akar
megismertetni bennünket Uruk legendás,
hős királyával, Gilgamessel és az egész
hozzá kapcsoló-. dó mondakörrel; a
négyezer évvel ez-előtti emberek
hétköznapjaival, szokásaival, szerelmével,
örömével-bánatával, ügyes-bajos
dolgaival, a törvénykezéssel, a köz- és
főemberek egymáshoz és isteneikhez
fűződő bonyolult kapcsolataival, hitével,
babonáival, mítoszaival. Es továbbmenve
részint az ősi sumér Lúdas Matyi-figura,
Gimil Ninurta kalandjain keresztül,
valamint egy-egy kiragadott mítosz -
például a vízözönmonda - hangsúlyossá
tételével be kívánja mutat-ni a sumér-
akkád kultúra vérségi kapcsolatait az
európai kultúrával.

Vitathatatlan, ha külön-külön nézzük,
mindegyik célkitűzés helyes és nemes.
Mindhárom változat gazdag, ha nem is
drámai fordulatokban, de eseményekben,
színekben mozgalmas, sikeres színházi
este ígéretének hordozója. De ha jól
megfigyeljük a fenti hármas alapképletet,
világosan kitűnik, hogy egységei totális
vegyítésre alkalmatlanok. Mint tavaly az
Ezeregyéjszaka esetében, most is világosan
kirajzolódó, egymástól elhatárolható
változatok között választhatott a rendező,
ha valamiféle kerek egészet akart
létrehozni a rendelkezésére álló sokrétű
anyagból. Hogy csak a legkézen-
fekvőbbeket említsük: a Gilgames-eposz-
ra koncentrálva végigkísérni a hős király
tetteit akár eredeti, akár önkényes
sorrendben, ami természetesen nem zárja
ki azt, hogy bemutassa a köznép min-
dennapjait is. Ebben az esetben maradan-
dó eposzélményeink sorát gazdagíthattuk
volna a Kalevala vagy Ramajana méltán
nagy sikerű előadásaihoz hasonlóan. A
másik lehetőség: kavargó, színes ka-
valkádban, lírai és epikai elemekben, népi
mondásokban, babonákban, varázs-
szövegekben, imákban és törvénykezési
szövegekben bemutatni egy több ezer év-
vel ezelőtt élt nép hétköznapjait, vallását,
isteneit, elképzeléseit önmagáról, mások-
ról és a világegyetemről. Ebben az eset-
ben szinte kínálkozik a nagyszerű Lúdas
Matyi-előd kalandjainak kiszélesítése, a
komédiázó jókedv elmélyítése. A har-
madik lehetőség - nagyon izgalmas, szép
feladat - analógiákkal bőven tarkítva vé-
gigkísérni azt a hatást, melyet a sumér-
akkád kultúra a későbbi kultúrákból vál-
tott ki, akár napjainkig.

Sajnos, a sok csábítás között egyiknek
sem tudott a rendezés ellenállni, így az-tán
mindhárom formát egyszerre kívánván
maradéktalanul megvalósítani, mind-egyik
torzó maradt. Mégpedig nem is elsősorban
dramaturgiai szempontból. Kazimir
színpadi produkcióit egyébként sem lehet
sem a hagyományos, sem a modern
dramaturgia mércéivel mérni, hasonlítani
is csak saját stílusán belül lehet. De míg a
régebbi produkciók közül emlékezetesen
szép, jól megformált egészet alkotott mind
a Kalevala, mind a Ramajana színpadi
megfogalmazása, addig az Agyagtáblák

üzenetéből ijesztő mértékben maradt ki a
drámai elem. Drámai helyzetek, szituációk
szép számmal sorakoztak a dramatizált
anyagban, de a nagy rohanásban,
sűrítésben szinte valamennyi
kiaknázatlanul sorvadt el.



A mű és közönsége
„Lehet, hogy utunk végállomására értünk
... Lehet, hogy nem ez a végállomás,
mindenesetre utunk fontos pillanatához
érkeztünk" - írja Kazimir Károly a Pesti
Műsorban az új bemutató elé. Biztos, hogy
az Agyagtáblák üzenete fontos állomás a
színház hasonló felépítésű elő-adásai
sorában. Fontossága elsősorban abban
rejlik, hogy olyan, eddig lappangó
problémákat vet fel, amelyekről az ügy
érdekében feltétlenül beszélnünk kell.

A felvetődő problémák közül elsősor-
ban a művet és közönségét érintőket
tartjuk legfontosabbnak. A korábbi pro-
dukciókban határozottan fel lehetett fe-
dezni egyfajta féltő gondosságot, amely a
mindenkori néző felé irányult. Jó egyen-
súlyérzékkel sikerült megteremteni azt a
helyes arányt, ami biztosította a kellemes
és színvonalas szórakozást, az egzotiku-
mot, az új információkat, a célszerű nép-
nevelői hatást. A Karagöztől kezdődően ez
az arány azonban mindinkább felborulni
látszik. A Karagöz előadásain lehetett
először unatkozó vagy fáradt nézőket
találni. De ekkor ez a tünet még időleges
volt, és inkább csak a laza meseszövés
következtében előálló üresjáratokra
vonatkozott. Az Ezeregyéjszakában már
világosabban mutatkoztak az aggasztó
pillanatok - itt a meseszövés lazaságát an-
nak helyenkénti túlkomplikálása tetézte,
úgyhogy a színpadi történések néhol
nehezen követhetőekké váltak. Itt jelent-
kezett talán először az a veszélyes tenden-
cia, amely röpke három órába a téma
összes fellelhető változatait megkísérelte
összesűríteni. Az Agyagtáblák, üzenetében
eljutottunk arra a fokra, hogy a drámai
vonalvezetés hiánya mellett az informá-
ciók adagolásának finomsága és mérték-
tartása is hiányzik. Ezzel együtt termé-
szetesen hatása is elmarad. Ugyanis ha
csak folytonos közléseket kapunk, infor-
mációk sorát, szinte adatokat halmozva
egymás után, figyelmünk rövid idő alatt
lanyhulni kezd, végül már nem is tudjuk
követni az érthetetlen rendszertelenségbe
szervezett eseményeket. Ez esetben vi-
szont elgondolkodtató, mennyiben teljesíti
az előadás a maga elsődlegesen nép-
nevelő-népművelő funkcióját. Az egymás
után következő jelenetek azok számára
sem kapcsolódnak világosan, akik jól is-
merik a Rákos Sándor kitűnő fordításában
többször is megjelent irodalmi alko-
tásokat. A Gilgames-vonal esetlegesen,

néhol sehogy sem kapcsolódik a Gimil
Ninurta-Kasbuya szerelmespár törté-
netéhez, ez szintén nehezen kapcsol vissza
az istenek tetteihez vagy a vízözön
bemutatásához.

Ezt a lehengerlő információáradatot
súlyosbítja az előadás két része közötti
aránytalanság. Míg az első rész sokkal
több feloldó, színes, vidám elemet tartal-
maz, a második rész lstár pokoljárásával
hosszan és nyomasztóan kezdődik, oly-
annyira, hogy ebből már szinte nincs is
feleszmélés. Itt már sokszor lehetetlen
figyelemmel kísérni, hogy ki mit, mikor,
miért, hol, kivel és milyen indokkal cse-
lekszik. Tévedés ennyire túlbecsülni a
közönség egy színházi estére igénybe ve-
hető kultúrszomját.

A színészek és a mű
A néző figyelmének viszonylag rövid idő
alatti kimerülésének okait keresve az elő-
adás színészi szempontból is problémákat
vet fel. Érdekes módon ebből az elő-
adásból eltűntek - kevés, később majd
említendő kivételt leszámítva - az egyéni
alakítások. Különös, kissé megemelt kán-
táló-recitáló hangvételben értekeznek
egymással a szereplők akkor is, amikor
nem epikus szöveget mondanak, hanem
éppen párbeszédes formára váltanak át.

Anu (Markaly Gábor) a Körszínházban

Ennek a recitálásnak két kellemetlen
következménye is van. Az egyes szerep-
lők elveszítik sajátos, egyéni emberi sor-
sokat hordozó karakterüket, a recitálás
monotonizmusa következtében pedig ér-
telmileg követhetetlenné válik az így
„felmondott" szöveg. Ez a helyzet még
bonyolódik a zenei effektusok belépte-
kor, ami szintén hangerőfokozásra kész-
teti a színészeket. Végül erősíti mindezt a
Körszínház technikai problémája: valódi
kör helyett ez a tizenöt méteres színpad
ugyancsak felesleges hangerőpocsékolás-
ra vezet. Bár ez esetben a „felesleges"

jelző nem teljesen egyértelmű. Felesleges
a túlzott hangerő használata a színészi
alakítások plaszticitása miatt és a színész-
hez közelebb ülők műélvezete védelmé-
ben. De sajnos nem felesleges, ha a szí-
nésszel szemközti szektor nézőiről van
szó. Bár persze a kiabálás nem old meg
akusztikai problémákat, és a néző szá-
mára még mindig kellemesebb, ha nor-
mál hangerővel előadott szövegrészeket
nem hall tisztán, mintha ugyanez mono-
ton, helyenként torz kiabálás mellett kö-
vetkezik be. Mindennek következtében a
színészi alakítások nagymértékű unifor-
mizálódásával állunk szemben, amelyre
eddig még a Thália társulatában nem volt
ilyen mértékű példa.

A fentiekben leírt skandáló-kántáló,
helyenként „veretes" szövegmondás oly
egyformává teszi az alakításokat, hogy
szinte közömbös, melyik szerepet ki re-
citálja. Itt azonban kivételként meg kell
említeni Kohut Magdát, aki igen kényes
és helyenként, mi tagadás, tisztázatlan
szerepet tölt be az előadásban mint fő-
papnő, mint Gilgames anyja és helyen-
ként - sajnos nem az értelmezés
megkönnyítésére, mindvégig - narrátor.
Egy-szerű, méltóságot sugárzó
megjelenésével, tiszta, szépen csengő
szövegmondásával az előadás egyik
erőssége. A másik kivétel Enkidu, a
„vadember" szerepé-ben Juhász Jácint,
aki mindvégig természetes frisseséggel,
őszinte erővel adja vissza a figura egyéni
sajátosságait, és nem esik áldozatául az
általános skandálásnak. Ezúttal még
Kozák András is tő-le szokatlan
jellegtelenséggel öltötte magára a
monumentalitásától megfosztott, de
emberi mivoltában is kidolgozatlanul
hagyott Gilgames alakját. De folytathat-
nánk ugyanígy a sort, mert Drahota And-



Kozák András a körszínházi Gilgames-előadás címszerepében, Kohut Magdával
(Iklády László felvételei )

rea, Esztergályos Cecília, Benkő Péter
alakításaiban is elhalnak a bennük rejlő
ígéretek egészen a Végvári Tamást érintő
szereposztási tévedésig.

A népes szereplőgárda java része az idén
Kazimir harmadéves színészosztályából
került ki. Ez önmagában kiváló
lehetőségeket nyújtana, hiszen a sok kisebb
isteni és emberi szereplő alakjaiban sok
érdekes egyéni színfolt megcsillantására
nyílt volna lehetőség. Nem sokan tudtak
élni az alkalommal, mindössze Barbinek
Péter drámai erőt sejtető mozgáskultúrájára
figyeltünk fel. Markaly Gábor
sallangmentes, szép szövegmondása
kellemes perceket szerzett.

Végül még két tényezőről kell meg-
emlékezni, melyek sokban hozzájárulhattak
volna a sikerhez, de hatásuk vég-
eredményben szintén felemássá változott.
Az egyik közülük a zenei elem, melyet
Prokópius Imre anyaggyűjtése nyomán
Novák J. Bulcsú hangszerelt. A másik,
ehhez szorosan kapcsolódó elem Ligeti
Mária koreográfiája, mely szinte az egész
darab összes mozgásformáit felöleli. Novák
igen szellemesen, tehetségesen hang-szerelt
zenéje azonban nem érvényesülhetett
kellőképpen, mert a mű nagy részében
szerves illeszkedését az eseményekhez nem
sikerült megvalósítani, mint hajdan a
Csusingurában. Így sok helyütt

ni, hogy ilyen mértékben nem hiányoz-hat
színházi előadásból a drámai élmény. Az
ilyesfajta próbálkozást színház és kö-
zönségének kapcsolata sínyli meg. De
bízunk benne, hogy Kazimir, aki mindig
olyan finom pszichológiával vigyázott a
színháza és a nagyközönség közötti esz-
ményi összhang ápolására, e kitérő után
ismét jobban figyelembe veszi a minden-
kori néző érdekeit.

Agyagtáblák üzenete (Gilgames)
(Körszínház)
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inkább üresjáratokat eredményez, he-
lyenként felesleges ismétlődéseivel zavar.
Ligeti koreográfiája eredeti és ötletes
ugyan, de ezúttal nem sikerült egységes
stílust teremtenie, az egyes mozgásfor-
mákat olyan tökéletesen elsajátíttatnia
szereplőivel, hogy azok az egyének ese-
tében a karaktereket, a tömegeknél az ál-
talánost reprezentálhatták volna.

Említést kell még tennünk Rajkai György
és Márk Tivadar munkájáról, melyek
ízléses, jól tagolt játékteret biztosítottak
egyfelől, másfelől a régi ábrázolások alapján
egyszerűségében is harmonikus jelmezeket
komponáltak.

Mindezekkel semmiképpen nem akarjuk
kisebbíteni a vállalkozás monumentalitása
és hősiessége iránt érzett elismerésünket.
Nem kívánjuk, hogy ez a sokszor oly nagy
élményeket jelentő sajátos színházi
program „bezáruljon" az Agyagtáblák
üzenetével. De ezt a sokat ígérő és
változatlanul sok jó lehetőséget nyújtó
műfajt ismét színházi élménnyé kell
visszavarázsolni - a közönség számára.
Nem lehet három óra alatt egy teljes
egyetemi év tananyagát sűrítve leadni, nem
lehet három órán keresztül egy - ebben a
formájában előzetes felkészültséget
feltételező - meglehetősen önkényes
rendszerbe foglalt információáradatot
befogadni. És végül tudomásul kell ven-


