
ként szokásos tömörségét és arányérzékét.
Három jelenete van, amely már-már ki is
szakad az előadás egészéből. Az
önálló produkcióvá dagadó (különben
hatásos és stílustartóan agitpropos) Pro-
métheusz-kommentár. A nehezen elő-
adható, de annál fontosabb Hydra-
kommentár misztifikációba tévedő panto-
mimvíziója. S végül éppen az előadás
kezdőképe - egy nyilvánvaló rendezői
eltévelyedés -, ahol maszkosan és
sokatmondóan bújik elő Csumalov és a
Gépész, a szocreál stílusban készült
Katona és Munkás szobrának talpazatá-
ból.

Peter Konwitschny rendezése jóval
túlszárnyalta ezt a naiv demonstrációt,
és ha nem is teljesen egységes előadás-
ban, de kárpótlást nyújtó részletgazdag-
sággal mutatta be az utóbbi idők egyik
legjelentősebb NDK-drámáját.

Az NDK-drámahéten bemutatott két
darab más-más módon vetette fel a tár-
sadalmi integráció aktuális és jelentős
témáját. A téma igazán nagyszabású meg-
fogalmazást ott kapott, hol dialektiku-
san és hasonló erővel jelent meg az el-
lentéma is : a dezintegráció. A színpadra
állítás biztos ráérzéseiből és jelentékte-
lennek látszó mellékfogásaiból született
meg végül igazi dráma az egyik,
melodráma a másik esetben.

Heiner Müller: Elérkezett az idő (Gladkov:
Cement című regénye alapján)
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Ruszt József
és a Bakkhánsnők

Ruszt József Bakkhánsnők-rendezése tá-
voli idegen marad nézőjétől.

A görög tragédiák hazai előadásai
általában távol maradnak tőlünk. S rá-
adásul még unalmasak is. Ruszt kecske-
méti vendégmunkája azonban fenntar-
tásainkkal együtt sem tartozik az érdek-
telen fiaskók közé, mert a Bakkhánsnők egy
makacs rendező hosszú éveken át
folytatott formanyelvi kísérletsorozatának
újabb állomása.

A görög klasszikusok előadásának ná-
lunk már-már beprogramozható hagyo-
mányai alakultak ki. Hogy ezeknek meny-
nyi közük van a drámák eredeti, korabeli
előadásmódjához, nem tudjuk, hiszen ma-
gáról a görög színjátszásról is keveset tu-
dunk. Színházépítészeti és szövegemlékek
maradtak, amelyeket először a barokk
kukucska-színpadon próbáltunk meg
életre kelteni; nem véletlen, hogy annyira
hasonlóan az operaszínpad konvencióihoz.

Végül is ezek a keretek - egyezményes,
kellően ünnepélyes foglalatok a szép és
mély gondolatok ismertetésére - amolyan
„díszelőadás" stílust eredményeztek, me-
lyek ma már legfeljebb akkora vissz-
hangot képesek kelteni bennünk mint egy
jól szervezett díszelőadás.

A kiürült formák zsákutcájából a mo-
dern világszínház két főúton kísérelte meg
a szabadulást. Egyik a pódium-oratórium
(hölgyek estélyiben, urak szmokingban),
másik az újrateremtett pogány rituálé
(mindkét nembeliek többnyire
aligöltözötten). Az első változat valóban
kikapcsolt egy sor hamis játék-elemet, ám
aligha szorul magyarázatra, hogy a fehér
ingmelles, csokornyakkendős
Prométheuszt elfogadhatjuk ugyan
korszerű stilizációnak, de legjobb eset-ben
is csak a szöveg értelméhez vihet közelebb
minket. Márpedig a tragédia
befogadásához (élvezetéhez ?) a megértés
kevés.

Ruszt József a második utat választotta,
bár számára a probléma kezdettől tágabb
érvényű volt a görög drámánál. Saját
szavait idézem abból a terjedelmes
beszélgetésből, amelyet az 1972/73-as
évad végén folytattunk

(megjelent a SZÍNHÁZ 1973. augusztusi
számában), közvetlenül mielőtt Ruszt
elfoglalta a kecskeméti színház főren-
dezői posztját: ,,,... évezredek, ha tetszik,
a görögök óta remekművek állnak a
polcokon, s amikor játsszuk ezeket,
hatástalanok maradnak . . . Lehet sze-
rencsének tartani, hogy a magyar szín-
házi élettől távol maradtak a hirtelen
változások, és majd szépen átvesszük az
eredményeket, csak hát az önérzetem nem
engedi meg, hogy húsz év múlva
belenőjek abba, amit mások kitaláltak."

A tizenegy évig Debrecenben dolgozó
rendezőnek azonban sajátos körülmények
között kellett létrehoznia a maga
eredményeit. Először másolni kezdett.
Grotowskit másolt, persze nem Debre-
cenben, hanem a budapesti Egyetemi
Színpadon, az Universitas együttessel.
Meg kell adni, soha nem tagadta, hogy az
1967-es wroclawi fesztiválon látottak
közvetlen ihletésére tért el a posztnatura-
lizmustól. Az eltérés pedig azt jelentette,
hogy ezután duplikálva ismerhette a
közönség: Ruszt egy hivatásos meg egy
amatőr változatban működött. Ez min-
denesetre példa nélkül való a magyar
színházi életben. E kétlakiságról Ruszt a
már idézett interjúban így beszélt: „ ... a
Rómeó és Júliát például úgy kell
megrendeznem (Debrecenben), hogy a
tanuló ifjúság »a« Rómeó és Júliát lássa, és
ne azt, ami nekem erről a darabról
eszembe jut. Tehát az előadás formavi-
lágában kell engedményeket tenni, hogy
az közel álljon a történelmi illusztráció-
hoz. Ezáltal leszűkül a lehetőségem arra,
hogy mélyebben, eredetibben, mához
szólóbban tudjak a darabból olyan tar-
talmakat kibontani, amelyek egyébként
bennük vannak, ha én jó szemmel ol-
vasok. A konvencionális formák azonban
visszaszorítják ezeket a tartalmakat.
Érdekes dolog, talán pszichés hatás, hogy
Debrecenben nemis akartam igazán
kitörni ebből a helyzetből ..."

Kecskeméti vendégrendezéseiben -
idegen, vagyis szabadabb pályán -
igyekszik az Universitassal kipróbált
úgynevezett kegyetlen színházi eszköz-
tárat a hagyományos lélektani realiz-
mussal összeegyeztetni. A Hamlet még
majdnem bukás, a III. Richárd már fél-
siker. De ami a lényeg: tudomásul kell
venni, hogy Ruszt József elindult vala-
merre, és útjából el kell hárítani az aka-
dályokat. Megkapja főrendezői kinevezé-
sét Kecskemétre, ettől kezdve végre
egyetlen színpadra koncentrálhat.



Shakespeare, Schiller és Racine után,
most ért el Euripidészhez. Tudatos
barangolás ez a tragédia világában,
ritkaság számba megy az a szívósság,
amellyel Ruszt az egyszer megtalált ki-
fejezőeszközöket finomította. Úgy tette
ezt, hogy színpada nem lett monoton és
mechanikus. Bemutatóról bemutatóra
továbblépett, egyre biztosabban kezelte
arzenálját, s egyre több összefüggésben,
gazdagabb jelentéssel volt képes alkal-
mazni. Igen valószínű, hogy Jancsó filmes
példáját sem hagyta figyelmen kívül; már
ami a módszer következetességét illeti.

Brechttel, az elidegenítéssel az első
helyen számol, bár a rituálé célja kétség-
kívül a néző-résztvevők érzelmi közös-
ségének megteremtése. Csakhogy Ruszt
utolsó Universitas-rendezése, A befalazott
asszony óta már sem a kegyetlen színház,
sem a rituálé kizárólagosságára nem
törekszik. Ennek nyilván több oka is van.
Még mindig tekintettel kell lennie arra,
hogy többszáz férőhelyes nagy-színházban
rendez, meglehetősen heterogén közönség
számára. És klasszikusokat, akik sokat
bíztak a szövegre. „A húzás nagyszerű
dolog. A húzással meg lehet változtatni
vagy ki lehet javítani egy darabot" - vallja,
de azért engednie kell azoknak a
dramaturgiai eszményeknek is, amelyek a
szerzőket vezették.

Ezért Kecskeméten, az akkor még
vendégként rendezett III. Richárddal
megkötötte a maga „kompromisszumát".
Ezt így fogalmazta meg annak idején: „A
Richárd-előadás úgy kezdődik, hogy
gyülekezik a közönség; gyülekeznek a
színészek. Richárd nyugodtan, egyszerűen,
minden rútság nélkül lép a színpadra,
előrejön, majd megáll, nézi a közönséget,
és lassan eltorzul. Ez jelzés a közönségnek,
és jelzés Piróth Gyulának, a színésznek,
hogy ez a keret, az adottság, amelyben
ezután léteznie ke l l . . . ezek a helyzetek
világosabbak és tisztábbak, és filozófiai
értelemben szükségszerűbbek, mint az
átélő színházban." Anélkül, hogy
belekapaszkodnánk egyes szavakba, az
idézetből egyértelműen ki-derül: Ruszt
tudatosan kereste a túlzott, mondjuk úgy,
az ellenőrzés nélküli át-élés ellenszerét,
bizonyos jelzéseket, amelyek segítenek a
játékot - legalábbis egyes pontokon -
távoltartani a nézőtől, sőt olykor a
színésztől is. A színész, itt III. Richárd, aki
„előrejön, majd megáll, nézi a
közönséget", azonos funkciót tölt be azzal
a két néma rezonőrrel, akik a
későbbiekben ugyanígy indítják a

Don Carlos előadását, és hasonlóképp
vesznek részt a _János királyban, majd a
Bakkhánsnőkben is.

*

Ruszt celebrálni tanította meg a színészeit.
Különböző szerzők műveit alig-alig
különböző módon. Mert a színháznak
„nem az a feladata, hogy filológiai hű-
séggel kiszolgálja a remekműveket, úgy,
ahogy azt az iskola teszi. A színház sajátos
közeg, amely relációit ezekhez a mű-
vekhez mindenkor újra megszabja". Ezzel a
kijelentéssel Ruszt nyíltan jogot formált
arra, hogy saját tervezésű egyen-ruhájába
öltöztesse a darabokat, elvégre az ő
feladata, hogy a kor divatja szerint
szabjon.

Félreértések elkerülése végett le kell
szögeznem: Ruszt József átdolgozásait
soha nem tartottam illetéktelennek, ön-
kényesnek. Mert igaz ugyan, hogy célra-
törő szöveghúzásaival, jelenetátcsoporto-
sításaival, térszervezésével és kellék-
használatával mindig a maga képére for-
málta az előadásokat, s igaz, hogy az általa
megteremtett liturgia a drámáknak csak
egy-egy lehetőségét valósította meg, de
ezek a kiemelések egy kortársként
gondolkodó rendezőé voltak, aki valóban
időszerű kérdésekre kereste a szín-pad
válaszait.

Ruszt megtanulta, hogyan teheti hang-
súlyozottan jelen idejűvé a cselekményt,

Euripidész: Bakkhánsnők (kaposvári Csiky Gergely Színház). Pentheusz: Rajhona Ádám

éppen azáltal, hogy félreérthetetlenül
közli: mindez már régi história, mi most
csak eljátsszuk nektek. Rájött, hogy ez a
„farizeus" alapállás, ez a buzgó múltba
utalás pontosan elvezeti a nézőt a kívánt
felismeréshez.

Előadásainak felszabadító hatása is ebből
származott. Azzal, hogy „celebrált" egy
történéssort, kellően rámutatva a kritikus
pontokra, fordulatokra, jól váltogatva az
átélést az elidegenítéssel, sikerült
kiváltania nézőjében a katarzist.

Ennek a színháznak az lett legfőbb
eredménye, hogy bonyolult cselekmény-
szálakat, egyszeri konfliktusokat, reális
helyzeteket, tehát csupa konkrétumot,
egyedit a megváltó rituálé szférájába
emelt. Ehhez pedig nem talált ki semmi-
féle fiktív, soha-nem-volt szertartást, nem
"sámánkodott". Egyszerűen ma-gát a
játékot, az előadás tényét mint társa. dalmi
tettet avatta ritussá.

De amikor Euripidész Bakkhánsnőkjének
színpadra állításához fogott, a fel-adat
megváltozott. A rendezőnek ezúttal magát
a ritust kellett előadássá formálnia.

A Bakkhánsnők kaposvári előadása kül-
sőségeiben a Don Carlos ruszti színpadával
mutatja a legszorosabb rokonságot. Az
egyezések első percben szembetűn-nek: a
nyitott színpad fekete-vörös-fehér
színharmóniája, a lépcsők elhelyezése, a



E megállapítással egyesek „el is
intézhetnék" a produkciót, hiszen bizo-
nyíthatóan van benne igazság. Azonkívül
ez a kritikai eljárás meglehetősen gyakori
mifelénk; a formai jegyek ismétlődésé-re
egy idő után szívesen mondjuk, hogy íme,
már üresen őrölnek a kerekek. Egyes
formai megoldások előfordulásának száma
azonban semmiféle kimutatható arányban
nem áll a közvetített tartalmak
igazságának hitelével.

És ne feledjük, hogy a színház nem a
szakmabeliek, hanem a közönség számára
dolgozik. A kaposvári néző pedig sem
Kecskemétre, sem Budapestre nem utazik
el színházat látni. Ruszt József itt és most
egyszeri jelenség, mert először „celebrál"
a városban.

A Bakkhánsnők előadását tehát helyesebb
önmagához viszonyítani, illetve a dráma
lehetőségeivel összevetni, ahelyett, hogy
azt firtatnánk, hol és hányszor csörögtek
már a láncok szimbolikusan Ruszt korábbi
rendezéseiben.

*

Hogy a Bakkhánsnők, maga a ritus - ez nem
szorul bővebb bizonygatásra vagy
magyarázatra; Devecseri Gábor a saját
fordításához írt alapos esszéjében a tételt
mitológiai és filológiai felkészültséggel
taglalja. A dráma az egyetlen a ránk
maradt görög tragédiák közül, amelynek
tárgya közvetlenül a Dionüszosz-
kultuszhoz kapcsolódik. Euripidész
kutatóinak mindmáig fejtörést okoz,
nemcsak azért, mert a költő utolsó

D

szimmetrikus térszervezés. De a vetített
diaháttér és a profanizáló, modern zenei
aláfestés sem maradt el.

Az előadás némi családfa-magyarázat-
tal kezdődik, s nem Dionüszosz színrelé-
pésével, miként Euripidésznél. Meglehet,
a nézőnek valóban nem árt a geneológiai
ismertetés, de a rendező számára alig-
hanem fontosabb maga az effektus,
vagyis a pásztorok szerepeltetése, akik
most is „előjönnek, majd megállnak,
nézik a közönséget". Ezek hárman nem
szerepelnek a drámában; mint ahogy
Pentheusz katonái és Agaué nővérei,
társnői sem, akiket Ruszt mégis felléptet.

Ez utóbbiakra azonban történik utalás a
szövegben, a király említi katonáit, és
szó esik Kadmosz többi lányáról
csakúgy, mint a városbéli nőkről, akik
kivonultak a Kithairón hegyére. Az ő

megelevenítésükre azért van szüksége a
rendezőnek, mert a hírnök-jelentések
„alá játszatja", amiről azok tudósítanak.
(Hogy ez a megoldás hogyan fest, arra
még visszatérünk.)

A pásztorok viszont szőrőstül-bőrőstül
Ruszt szüleményei, a korábbi pro-
dukciókból már ismerős szertartásmes-
terek, akik blazírt ábrázattal kezelik a
kellékeket, miközben enyhe csömörről
árulkodó tekintettel pásztázzák a néző-
teret. Ők maguk is kellékek a ruszti
masinériában, vándorelemek, amelyek
elsősorban a rendezőhöz és nem a dara-
bokhoz kötődnek.

Találkoztam olyan véleménnyel, mi-
szerint a Bakkhánsnők előadásának éppen
az a baja, hogy semmi újat nem hoz,
előre kiszámíthatóan variálja a vissza-
köszönő eszközöket, mint valami panel-
kollekciót.

alkotása, s így természetszerűen fontos
szerepet játszik az életmű egészének
megítélésében, de eszmetörténeti szem-
pontból is. Euripidészt úgy szokás em-
legetni, mint a tragikus triász „vallás-
kritikusát". Ő az, aki kételkedni mer az
isteni igazságosságban, akinél a hősök
nem fogadják alázattal, kételyek nélkül a
sors csapásait. Nem lázadó, de legalábbis
szkeptikus. Valahogy úgy, mint Ruszt
szertartásmesterei.

A Bakkhánsnők azonban kilóg a sorból.
Igazolhatjuk vele a végképp kiábrándult
Euripidészről és a végül meg-tért
Euripidészről alkotott képünket is. És ez
nem egyszerűen marxisták és idealisták
nézeteltérése. Igen jellemzőek például az
1945 utáni hazai kiadásokhoz készült
szakkommentárok. 1961-ben a He-likon
megjelenteti Euripidész válogatott
drámáit, összesen nyolcat. A Bakkhánsnők
nincs köztük, de Falus Róbert, az utószó
szerzője eképp hivatkozik rá:

ionüszosz: Trokán Péter



„Bár az erkölcsi igényességben fogant
istenbírálatról nem mondott le (t. L
Euripidész), az ember és önmaga gyön-
geségeként hajtott fejet - élete végén - a
tradíciók előtt." Három évvel később az
Európa ad ki tíz Euripidész-tragédiát, a
bevezetőt Trencséni-Waldapfel Imre ír-ja.
Bár ebben a kötetben sem szerepel a
Bakkhánsnők, úgy tűnik, valóban megke-
rülhetetlen az életmű elemzésekor: „A
többlet, amit itt (t. L a Bakkhánsnőkben)
valláskritikája megnyilatkozásaiban, s
valószínűleg Protagorasz filozófiájához
képest is nyújt a költő, a vallási fanatiz-
musnak mint lélektani - és tömeglélek-tani
realitásnak megdöbbentően pontos
ábrázolása . . . Euripidész tehát az maradt,
aki volt: a prométheuszi tűz csiholója."

Mindkét vélekedés marxista foganta-
tású, és természetesen történeti szemléletű.
Mégis homlokegyenest ellentmondanak
egymásnak ez lehetséges az iro-
dalomtörténetben. A színpadi rendezőnek
azonban döntenie kell.

Persze nem szó szerint arról, hogy
mennyiben volt istentagadó Euripidész
Bakkhánsnőkje időszámításunk előtt négy-
százvalahányban. Az vár eldöntésre, hogy
itt és most miről szól, miről szólhat ez a
dráma.

S akkor paradox módon mégis ezzel a
kérdéssel kell kezdeni az elemzést: mit
jelenthet számunkra a vallási problematika
ebben a tragédiában? Az ókori görög
vallásról összehasonlíthatatlanul kevesebb
képzet él a köztudatban, mint a
kereszténységről. Ez magától értetődő
ugyan, de általában figyelmen kívül
hagyjuk a közönség viszonylatában. Ami-
kor Hamlet visszatorpan az imádkozó
Claudius láttán, s nem öli meg - minden-ki
érti-érzi a nézőtéren a jelenet vallási
vonatkozását. A Don Carlosban szintén
nyilvánvaló számunkra a főinkvizitor
szerepe. S általában mindent megértünk,
ami a keresztény deizmus és a mai
ateizmus ellentétében konkretizálható.

A görögök hitét népszerű mitológiai
tárgyú olvasmányokból, filmekből véli
ismerni a közönség. A tragédiák viszont a
korabeli vallásfilozófiát tükrözik, amely
jóval bonyolultabb, mint az olümposzi
istenek viselt dolgairól szóló „pletykák",
pedig azokban sem könnyű eligazodni.
Ezért a görög tragédia vallási hát-tere és
utalásai a mai néző számára nem
átélhetőek - következésképp nincs is mit
elidegeníteni.

S külön tanulmányt érdemelne, hogy a
görögök mennyire más értékfogalmakban
gondolkodtak, mint az úgynevezett

polgári társadalmak, amelyeknek norma-
tíváit mi ismerjük. Az antikvitás - leg-
alábbis a polisz-demokráciák felbomlásáig
- még azt tartja, hogy az erkölcsi
szabadság nem az erkölcsi fejlődés végső,
hanem csak kiindulópontja. Tudnivaló,
hogy az erkölcsi szabadság akkor még
egyértelmű a politikai szabadsággal,
amely a városállamokban adott valóság. A
cél tehát nem a szabadság, hanem tovább:
a boldogság. A boldogság miben-léte
pedig állandóan tárgyalt filozófiai téma,
az ókori etikák egyik sarkköve.

Míg például Schiller non Carlosának

legfőbb érték fogalma a szabadság. Szin-
te egyet jelent a boldogsággal: a hősök
nélkülözik, s elpusztulnak, mielőtt el-érik.

Látnivaló, hogy bizonyos, a görög
drámákban kulcsfontosságú fogalmak mai
jelentése, súlya nem evidencia; így
például a Bakkhánsnőkben oly sokat em-
legetett boldogságé sem. A rendezőnek
tehát mindenekelőtt egy olyan viszony-
latrendszert kell találnia, amelyben a
korabeli problematikák és fogalmak
korunk nézője számára jelentést nyer-nek.
Rusztra az a feladat várt, hogy Dionüszosz
és pentheusz, az isten és az őt tagadó
ember viszonyát a mában értelmezze. Ezt
meg is tette, mégpedig példamutatóan
mindenféle felszínes, tolakodó
aktualizálás kizárásával.

Ugyanis egy sekélyebb elképzelés sze-
rint a Bakkhánsnők mai megfejtése rend-
kívül egyszerű is lehet. A társadalomból
való kivonulás szükségét hirdető hippi és
újkeresztény mozgalmak analógiája
túlságosan is kínálkozó. S ha egyszer
megvan az analógia, már a jelmezeken és
kellékeken, a zenei motívumokon, sőt, a
mozgásbeállításokon sincs mit gondol-
kodni.

Ruszt sokkal felkészültebb annál,
hogysem beleessen ebbe a csapdába, és
igényessége megóvja attól is, hogy a
közérthetőséget ilyen olcsón vásárolja
meg. Megmarad eddig kialakított külső-
ségeinél, bízik benne, hogy azok a bo-
nyolultabbak mellett befogadják az egy-
szerűsítő asszociációkat is, és nem elég-
szik meg egy kézenfekvő vulgáris szem-
lélet illusztrálásával. Hisz az általa „fel-
talált" előadásszerkezet alkalmasságában,
mert tapasztalta már, hogy az őt
foglalkoztató kérdések ebbe sikert ígérően
betáplálhatók.

Ezek pedig változatlanul a Rend eltor-
zulását, a hatalom és a szabadságra tö-
rekvő ember konfliktusát érintik. Ruszt
nem vallási kategóriákban gondolko-

dik, hanem Rend és újabb Rend viszo-
nyában. Ezen az áttételen keresztül él
tovább Euripidész sokat emlegetett vallási
kiábrándultsága a Bakkhánsnők kaposvári
előadásában. A „fordítás" nem önkényes;
végtére a hitek és világnézetek harca
egyben hatalmi, pozicionális harc is, ez
megegyezik mai tudásunkkal és
tapasztalatainkkal. A Pentheusz, thébai
király zavartalan uralmát feldúló Dio-
nüszosz itt nem annyira a mámorosan
felszabaduló ösztönök istene, inkább egy
kemény, fegyelmezetten célratörő új
hatalom, újabb szertartások papja. Győ-
zelme iszonyú áldozatokat követel, nem-
csak Pentheusz hal meg saját anyja ke-
zétől , de bűnhődik az egész város, mert
nem tisztelte önként Dionüszoszt, s mert le
kell mosni a „gyilkolás fertőzetét". De a
megtorlás még csak nem is következetes,
hiszen az agg Kadmosz szintén vezekelni
kényszerül, jóllehet ő kezdettől elismerte
az istenséget.

Nem életlen, hogy az előadás befejező
tíz perce a legfeszültebb, mert Ruszt ezt
hangsúlyozza: az új világ születését
kísérő-követő szenvedések aránytalan-
ságát. Dionüszosz éles és határozott
mindvégig, s az Agauéval folytatott rövid
dialógusban még fokozni képes;
könyörtelen hiúságában - presztízsfél-
tésében - mutatkozik meg.

A tragédiának ebbe az ésszerű, tehát
elsősorban gondolati úton megközelíthető,
értelmi tartományába az előadás híven
elkalauzol, a társadalmi-politikai képletet
pontosan felismerhetjük.

És éppen amikor ez megtörténik, akkor
érezzük át igazán, hogy a Bakkhánsnők
mégis több ennél. Ha csak erről szólna,
feltehetően jóval kisebb becsben tar-
tanánk, kevesebb vitát kavarna mindmáig,
sőt, voltaképp tragédiának sem ne-
vezhetnénk. Mert ez a hatalmi konstelláció
minden igazságával egyetemben még sok
más darabból kifejthető.

*

Nyomatékkal szeretném hangsúlyozni:
idegenkedem attól a kritikai gyakorlattól,
amely a mű „teljességét", a szerző „igazi"

világát kéri számon az előadástól, mert
nyilvánvaló, hogy ez a módszer a rendezői
önkénnyel a kritikai önkényt szegezi
szembe. Amikor tehát ezúttal magam is
„többletet" hiányolok, akkor a
megvalósult, előadásból indulok ki, nem
valamiféle prekoncepcióból. Azt
vizsgálom, hogy ez a konkrét produkció
miért szenvtelen, illetve ez a szenvtelen-



ség miért zavar, miért hagy kielégítetlenül?
Hiszen Ruszt mindig hajlamos volt a
számára érdektelen motívumok mellő-
zésére, ha kellett húzások árán is, s még-is
- vagy éppen ezért - önmagukon belül
meggyőző előadásokat hozott létre.

A Bakkhánsnők színpadán azonban most
nem más rétegeket, egyéb, szintén
lehetséges megközelítési szempontokat ha-
gyott figyelmen kívül. Vagyis nem egy-
más mellé rendelt motívumok közül vá-
lasztott, hanem a dramaturgiai építmény
alapját, a tragédia lényegét tolta félre A
levegőben maradt szinteket pedig alá-
dúcolta a ruszti profán-elidegenítő szer-
tartás formai elemeivel.

Lehetséges, hogy a rendező maga is
látta-érezte, itt nem egyszerűen valami
„másságot" rekeszt ki - de magát a tra-
gédiát. Am az eleve megválasztott esz-
közök meghatározták a kifejezés határait.
És Euripidész rítus-látomása kívül-rekedt
azokon. Másként fogalmazva, a rendező
önmagától készen kapott forma-világa
lehatárolta a tartalmi szférát.

Talán nem kell hosszan bizonygatnom,
mennyire távol áll tőlem, hogy bár-miféle
vulgármarxista magyarázatot keresve,
megátalkodott formalizmusban
marasztaljam el Ruszt Józsefet; a prob-
lémát abban látom, hogy a Bakkhánsnők-re
eddigi kétségtelen eredményeit, s egyben
az ezúttal éppen nem megfelelő ábrázolási
rendszert alkalmazta. Mint már utaltam rá,
utoljára A befalazott asszony című
Universitas-produkcióban még komoly
kísérleteket tett az emberben, a
közösségben rejlő irracionális erők
feltárására. Később egyre távolodott ettől a
jelrendszertől, s ahogy mindinkább az
elidegenített rituálé létrehozására tö-
rekedett, úgy került messzebb a tudattalan
megragadásának lehetőségeitől is. Lehet,
hogy a Bakkhánsnőkben ahhoz a kegyetlen
színházhoz kellett volna visszatérnie,
amelyről az egykori interjúban így
nyilatkozott: „Alapvető tévedés, hogy a
kegyetlen színház abban az értelemben
kegyetlen, hogy kegyetlen dolgokat művel
a színpadon. Ez a színház-t u s elsősorban
önmagához kegyetlen. Őszinte, tiszta,
meztelen színház .. . döntően emocionális .
. . módszerei pontosan ellentétei a brechti
V-effektnek."

Ruszt színháza ma már nem döntően
emocionális, módszerei túlnyomórészt
elidegenítők. Ez a tény önmagában persze
nem értékmérő. Konkrétan a Bakkhánsnőkre
vonatkoztatva azonban meg-állapíthatjuk,
hogyha nem „belülről" közelítünk a
drámához, ha pszichológiai,

sőt, pszichofizikai valósága helyett be-
érjük egy racionális politikai képlettel,
akkor az előadás nem sejtetheti meg azt,
amit George Steiner például így fogalmaz
meg A tragédia halálában: „Egy esetben
egy tragikus költő nagyon közel kerül
hozzá, hogy explicite összefoglalja az élet
tragikus látomását. Euripidész
Bakkhánsnőkje rendkívül közel áll a
tragikus érzés ősi, immár kinyomozha-
tatlan forrásaihoz."

Úgy tűnik, Steiner nézetei Nietzsche
esztétikáján, a dionüszoszi művészetelven
alapulnak. Meglehet. Csakhogy Steiner
nem általánosít; határozottan a
Bakkhánsnőkről beszél, olyan szinte ki-
zárólagos példaként említve, amelynek
középpontjában nem egy történetiségében
megragadható, külső nézőpontból is
szemlélhető cselekmény áll, valami, amit
tárgyilagos vizsgálat alá vethetünk, hanem
maga az ősi tragikus érzés.

Ha valahol, hát a Bakkhánsnőkben
valóban az ember apollói és dionüszoszi
hajlamai ütköznek, az a folyamat zaj-lik,
ami bennünk is szüntelen, s amit magunk
se értünk, csak döbbenten érzékelünk
azokban a ritka tiszta pillanatokban,
amelyek egy-egy „dionüszoszi roham"
csillapultával köszöntenek ránk, s
megadják a felismerés képességét.
Ösztönös, a normatív kereteket szétfe-
szítő, impulzív kilengéseink kísértése ez;
megmagyarázhatatlan, legalábbis mi
magunk nem tudjuk kellő racionalitással
elemezni. S mert felismerésünk tüneti
jellegű, ezért csak elmélyíti - némelykor
tragikusan - az oksági kapcsolatok hiánya
miatt érzett kétségbeesésünket. A magán-
és a közösségi életben egyaránt
megnyilvánul ez a küzdelem, még ha csak
látens módon is, éppen az elfojtásból
következő jelenségekben.

*

Azt hiszem, nyugodtan jelentőséget tu-
lajdoníthatunk annak a ténynek, hogy
Euripidész nem valamelyik egyénített
szereplő nevét adta tragédiája címéül. A
karnak szánta a főszerepet. Azoknak, akik
Dionüszoszt Ázsiából követik Thébába, s
azoknak, akik a városban fogadják
magukba az istent - bárha utóbbiakat nem
jeleníti meg, szöveget nem ad számukra,
az egy Agaué kivételével. Ruszt
leleménye, hogy színre viszi „Kadmosz
leányait" is. Az őrökkel egyszer
áttaszigáltatja a színpadon az elfogott
asszonyokat, majd Pentheusz megöletését
- vagyis a hírnök beszámolóját - ját-

szatja el velük. Mindez mégis illusztráció
marad, az eléggé bizonytalan mozgáskul-
túra miatt még csak nemis tökéletes.

A Dionüszoszt kísérő „Ázsia bakkhái"
viszont szövegükkel kínlódnak. Nem
mintha nem mondanák „szépen", többnyire
„artisztikusan". De szelíd, megfontoltan
„őrjöngő" csapat ez, kimért taglejtésekkel,
a görög tragédiák régebbi előadásaiból jól
ismert kettőt előre, egyet hátra
koreográfiával. Fékező be-tétszámokká
lesz így a kar valamennyi jelenete; jobbról
be elmondják a magukét, balra ki folytatni
engedik a cselekményt. „Alkalmazásuk"
kétségkívül harmonizál az ugyancsak
harmonikus szcenikai megoldással, amely
szintén merev, „formatartó". Ha Ruszt
ehhez az előadáshoz két-három évvel
ezelőtti kísérleteiből merít intenciókat egy
„döntően emocionális" csoportjáték
megteremtésére, valószínű, hogy annak
megfelelően színpadképe is mentes maradt
volna az operaian emelkedett
látványosságtól.

A rendezőt pályája jelenlegi szakaszában
leginkább ettől az egyébként puritán,
statikus emelkedettségtől kell óvni. Mert
csábító ugyan, hogy „klasszikus"
fegyelembe - rendbe - szervezzük, s mint
kiállítási tárgyakat mutassuk fel önnön
vívmányainkat, de az élő színház ezt
aligha engedi meg.

„Soha sem bölcs, aki túl - / okos: ember
maradok. Hiszen az élet rövid úgyis : Ki
szünetlen nagyot üldöz, Elereszti a jelent. /
Ez-hiszem én - dúlt eszűek s rosszakaró
nagyratörők szo- kása." E néhány
kiragadott sor pontosan meghatározza a
bakkhánsnőket. Nem szent őrültek vagy
fanatizáltak, s nem is józan realisták. Azért
követik Dionüszoszt, mert általa
megőrizhetik önmagukat. Emberek
maradhatnak, ösztöneikkel, vágyaikkal -
ha úgy tetszik: kiszolgáltatva ösztöneiknek
és vágyaik-nak.

*

Valóban kultikus szokásokra vezethető
vissza, ahogyan a rendező egy archaizált
áldozati bábúval, ezzel a totemisztikus
jelzéssel egyértelműen a szakralitás köré-
be utal némely jelenetet. Mialatt Pentheusz
megöletését egy, már a keresztény
megváltó-mítosszal képzettársító kötél-
kereszten a színpad hátsó terében ábrázol-
ják, a proszcénium vonalában a pogány
jelképpel, a megszemélyesített bábbal
látjuk Ruszt flegma pásztorait.

A két megoldás azonban mintaszerű-



en hatástalanítja egymást. Ruszt a tragédia
irracionális tartalmakkal leginkább telített,
legvadabb pillanataiban egy látszólag
kiváló játékötlet gondos megfigyelésére
szorít. Mint annyiszor az előadás
folyamán, itt is a szimbolika üzemelése
köt le. Valószínűleg azért, mert ezek a
szimbólumok nem a szereplők érzelmi
erejét hordozzák; spekulatív bizonyítékai
csupán a rendező tárgykultúrájának.

A Bakkhánsnők, előadásának távoliságán
tehát hatástalanságát értem. Mind-végig
szemlélődő magatartásra késztet, s így be
kell érnem egy logikus drámai ok-okozat
lánccal, amelynek utolsó szeme is
hibátlanul illeszkedik ugyan - döbbent
magamra-ismerésem azonban elmarad.
Szándékosan fogalmazok ilyen
szubjektíven. A Bakkhánsnők
mindannyiunk egyéni tragédiája.

Ruszt viszont Pentheusz, Dionüszosz,
Agaué és Kadmosz történetét beszéli el.

Főként Pentheuszra figyel, aki énem-nek
csak egyik fele. Az elszabadult világtól
visszariadó, Dionüszoszt magamban
elfojtani akaró, majd megismerés-vágyam
csapdájába eső. Ezt a Pentheusz-ént
elidegenítheti, megfigyeltetheti velem,
erre alkalmasak választott eszközei.
Láttathatja velem Agaué-énemet, a tom-
bolót, megfigyelhetem magam az óvato-
san megalkuvó Kadmosz és a bölcsen be-
látó Teireziász képében is.

Érzelmeimben mégsem válok eggyé
velük és a karral. Nem érzem át a bakk-
háns-létet, nem hőkölök vissza Pentheusz
holtteste, önmagam áldozati teteme fölött.

Nemcsak az alkotóművészt, a kritikust is
kínozhatják kérdések; bár erről nem illik
beszélni. Mégis, olykor úgy tisztességes,
hogy hangot adjunk kételyeink-

nek : magunk se tudjuk, „igazunk" van-e.
Mert bizonyosságot a bíráló akkor érez-
het, ha meglehetős biztonsággal látja a
meggyőződése szerint jobb megoldásokat.
Amikor csak annyit tud, hogy amit látott,
az elhibázott, de nincs szilárd hite a

másban, akkor helyesebb azt őszintén
kimondani.

Így vagyok én Ruszt József Bakkháns-
nőkjével. Elhibázottnak tartom. De nem
azért, mert a színészi munka egyenetlen,
mert különféle játékmódok esetlegesen
keverednek, s ezúttal nem beszélhetünk
egységes színvonalú együttesről. Első-
sorban a rendezéssel szemben vannak
fenntartásaim; a szereplőket aligha hi-
báztathatom, amiért nem tudnak kitörni a
realista jellemfestés sztereotípiáiból.

Trokán Péter ugyan megpróbálja Di-
onüszoszt valamiféle belső lényegből ki-
alakítani, a m i a z ő megfogalmazásában
valószínűleg a kíméletlen, érzéketlen

A bakkhánsnők fölfedezik a rejtőzködő Pentheuszt (Fábián László felvételei)



fölénnyel azonos, s lassú méltósággal
mozgó, átható tekintetű akarnokot for-
mál. Magatartása mégsem szuggesztív,
viszont annál egysíkúbb. Rajhona Ádám
aprólékosabban motiválja Pentheuszt,
gondosan építi azt a lelki folyamatot,
amelyben a király maga is a megtagadott
istenség bűvkörébe kerül. De a
szinte sztanyiszlavszkiji részletesség visz-
szájára fordul, mert túlságosan hétköz-
napivá, egyszerű kíváncsisággá fokozza le
azt az ellenállhatatlan vonzást, amely
Pentheuszt vakon viszi végzetébe. Kad-
mosz Kun Vilmos alakításában elsősor-
ban figurateremtéssel kísérletezik, s bár-
mily odaadóan, eredménytelenül. Ol-
savszky Eva Agauéja míves kabinetalakítás a
szó legjobb értelmében. De vele is-

mét egy más világ, másfajta színészet -
a nagy érzelmi kitöréseket oly szívesen
ábrázoló drámai realizmus - jelenik meg
az előadásban. Vagyis az egyes szerepek
megformálásában ismét ott kísért a gö-
rögök színpadra állításakor általában ta-
pasztalható eklekticizmus.

A rendezői effektusokhoz társulva ter-
mészetesen ez is gátol az azonosulásban.

Igen, most már mondjuk ki egyenesen:
a Bakkhánsnők világa csak akkor hathat
ránk, ha képesek vagyunk szereplőivel
azonosulni.

Ebben bizonyos vagyok. A kérdés
azonban továbbra is kérdés számomra:
sikerülhet-e egyáltalán a görög tragédiák
legrendhagyóbbikát megtö rt én t t é tenni a
mai nézőben? Van-e még „kollektív
tudatalattink", van-e már kollektív tuda-
tunk?

Lelkünk színpadán - ahogyan Füst Milán
mondaná - semmi sem lehetetlen. De
látnunk kell, hogy ez a színpad néha
reménytelenül kívül esik a színházon.

Euripidész: Bakkhánsnők (Kaposvári
Csiky Gergely ,Színház)

Fordította Devecseri Gábor. Rendezte:
Ruszt József m. v. Díszlet: Orosz István m.
v. Jelmez: Csővári Lenke.

Szereplők: Trokán Péter m. v., Polyák
Zoltán, Kun Vilmos, Rajhona Ádám, Hu-
nyadkürti István, Lukács Andor, Stettner
Ottó, Olsavszky Éva, Fontos Magda, Mé-
száros Joli, Imre Emma, Kiss Katalin,
Ötvös Éva, Molnár Piroska, Velez Olívia,
Gerentsér Júlia, Horváth Zsuzsa, Kaskó
Erzsébet, Lengyel Zsófia, Lengyel Pál,
Miszori Jenő, Dani Lajos, Balogh Tamás,
Imre István, Agárdi László, Radó Béla.

NÁNAY ISTVÁN

Melodráma a cirkuszban

Marinkovics Glóriája Kecskeméten

Vendégrendező, a zombori színház igaz-
gatója, Nikola Petrovics állította szín-
padra Ranko Marinkovics Glór ia című
mirákulumát a Kecskeméti Katona József
Színházban.

A kecskeméti és a zombori színház
között pár éve alakult ki művészi kap-
csolat, többször járt a jugoszláv társulat
Kecskeméten, és a magyarok is viszo-
nozták a vendégszereplést. Miszlay István
Zomborban Kertész Ákos Névnapját
rendezte, s most - viszonzásként - ren-
dezett Kecskeméten Nikola Petrovics.

Örvendetes jelenség, hogy egyre több
színház épít ki kapcsolatot a környező
országok magyar és nem magyar nyelvű
színházaival. Ez a kapcsolat igen sokféle
lehet, a kölcsönös bemutatkozástól a
színész- és rendezőcseréig. Nyilvánvaló,
hogy a vendégrendezés, a vendégjáték
művészileg rendkívül fontos, gazdagít-
hatja a vendéglátó együttes és a vendég
művészek tudását, világ- és drámalátását,
színészi és rendezői eszköztárát. Ugyan-
akkor minden ilyen vállalkozás a szoká-
sosnál is jobban magában rejti a bukás
vagy enyhébben fogalmazva, a félsiker
kockázatát. Ez a különböző nyelvi te-
rületek, nemzetek sajátosságaival, eltérő
színházi hagyományaival, kultúrájával és
esetenként a nyelvi korlátokkal könnyen
magyarázható. De mivel a vendég-járás
feltétlen művészi gazdagodással, a
közönség látókörének szélesítésével, az
általános színi kultúra fejlesztésével kell
hogy együttjárjon, a vendégjáték, a
vendégrendezés a megszokottnál is gon-
dosabb, körültekintőbb előkészítést igé-
nyel. A darabkiválasztástól a feladatnak
kijáró szereposztásig, a technikai-mű-
szaki feltételek pontos biztosításától a
nagyobb munkát figyelembe vevő, az át-
lagosnál hosszabb próbaidőig sok mindent
kell összhangba hozni ahhoz, hogy ne
csak protokolláris siker szülessen.

A Glór ia kecskeméti bemutatóján az
ideális összhang nem jött létre. A da-
rabválasztás, a rendezői elképzelés, a
szereposztás, színészvezetés egyaránt
közrejátszott abban, hogy az előadásról
igencsak felemás kép alakult ki. Pedig
„papírforma" szerint minden összetevő

csaknem ideális volt, az összkép mégis
disszonáns lett.

A darab, Ranko Marinkovics műve,
szerte Jugoszláviában hosszú ideig és nagy
sikerrel szerepelt a színházak repertoárján.
A neves horvát szerző 1955-ben
Zágrábban Bojan Stupica rendezésében
bemutatott - drámája a „csodagyártás",
vagy világiasítva a fogalmat, a
„szenzációkészítés" folyamatát és tra-
gikumát mutatja be. Amíg a folyamat
ábrázolása tart, addig érdekes a mű, ami-
kor a tragikumot akarja felidézni,
melodrámába fordul a történet.

A mű főhőse Kozlovics Ibolya, mű-vész
nevén Glória, egyházi nevén Magdaléna
nővér. Ezt a cirkuszi trapézművész
akrobatából egy megmagyarázhatatlan
félelem miatt apácává lett nőt kívánja
céljaira felhasználni a püspökség ifjú és
ambiciózus pátere, Don Jere. Élő
szoborként a Mária oltáron ülni, a kellő
pillanatban a kellő személyeknek meg-
nyilatkozni, csodát tenni, egy-egy pillan-
tással fokozni a népben a vallásosságot - ez
a feladata Glóriának. Ám a két fiatal
teremtés között - természetesen! - gyengéd
szálak szövődnek. S ráadásul megjelenik a
lány apja, a cirkuszos Kozlovics, aki
valami mechanikus szerkezettel sokkal
hatásosabb csodákra képes, olyanokra,
melyek nincsenek kitéve a csodatevő
szubjektív megnyilvánulásainak. Az apa
magával viszi a csodáktól megcsömörlött
Glóriát, aki ismét vissza-tér a cirkusz
világába. Ám a nagy ugrás előtt - hiába
végzi el a gyakorlatok során százszor is
hibátlanul - félelem fogja el. A bemutató
estéjén felkeresi Glóriát az öltözőben Don
Jere, és kéri, hagyja abba az akrobatikát.
De a lány most már csak azért is
vállalkozik az attrakció-ra, és halálra zúzza
magát.

Nem remekmű Ranko Marinkovics da-
rabja, jónéhány dramaturgiai követ-
kezetlenség, irodalmi és cselekmény-
bonyolítási sablon gyengíti a drámát.
Elgondolkodtató: mi lehetett a jugoszláviai
nagy siker titka? Alighanem a darabban, a
mű problematikájában rejlő utalásrendszer,
amely elsősorban a hazai sajátosságok
ismeretében bomlik ki, míg egy más
közegbe helyezve nagyrészt rejtve marad.
(Például a páterek mind-egyike más-más
nemzetiség nyelvén beszél, ez önmagában
olyan többletet ad a hazai előadásnak, ami
egy magyar bemutatónál a nemzetiségi
kérdés eltérő volta, valamint
fordítástechnikai okok miatt eleve
felfoghatatlan.)

A darabot 1961-ben Pécsett mutatták


