
más célokról lenne szó, mint korábban.
Negyedik fázis: a búvárok rá se rántanak
az ajánlatra, csak saját kontójukra
búvárkodnak tovább. Néző legyen a
talpán, aki ebben eligazodik, és ha mégis
sikerülne, akkor csak egy túl-dimenzionált
díszítő epizódra vesztegette figyelmét.

*

Ha a miskolci színház dramaturgiája el-
mulasztotta a készülő, majd az elkészült
szöveg figyelmes gondozását, nem segített
a néző elé kerülő változaton Beke Sándor
rendezése sem. Itt valóban alkotó rendezői
hozzájárulásra lett volna szükség, amely,
valamilyen határozott állás-pont
végigvitelével, legalább megkísérli
leplezni a szöveg következetlenségeit,
fogyatékosságait, és ha egyértelmű hely-
zeteket és akarati vonalakat nem teremthet
is, legalább felerősít valamilyen szálat,
tendenciát. Ez nem történt meg, sőt, az
előadás csak fokozza a rendezetlenség
benyomását, a főhősök jellemtörései még
kiáltóbbak, az epizodisták függetlenülése
még harsányabb, az átgondolatlanság a
színpadi kompozíción is egyre inkább el-
hatalmasodik. Csak Gyarmathy Ágnes
bravúros színpadképe - a fürdőkombinát
fejtetőre állított, színpompás délibábja -
hangsúlyozza, szuverén eszközökkel, az
író eredeti mondanivalóját, önmagában
roppant hatásosan, de meglehetősen
magára hagyva.

Kulcsár Imre elragadóan exponálja
Bódis alakját; az első jelenetben való-
sággal csehovi figurát teremt, és a nézőt
különleges színházi élményre készíti fel.
Dicséretére válik, hogy az exponált jellem
körvonalait a későbbiekben is össze tudja
tartani, mintegy állandó készenlétben arra,
hogy fejest ugorjék egy konfliktusba,
amelyet az író nem dolgozott ki. Pap
Gedeon alakja nem ihlette hasonló alkotó
teljesítményre Csiszér Andrást. Merev,
száraz, fantáziátlan játéka legföljebb azért
méltánylandó, mert sem-milyen irányba
nem billenti cl a figurát: nem érzékelteti
sem a lángoló fantaszta, sem a kisstílű
csaló végletét, és így nem indítja a nézőt
olyan kérdésekre, melyek végül is válasz
nélkül maradnának. Péva Ibolya vonzóan,
kitűnő részletmegfigyelésekből építi fel
Ancsa önmagában jól elgondolt, hiteles
légkörű alakját; első jelenetében
egyenrangú partnere az író-nak és
Kulcsárnak, s a másodikban is mindent
elkövet, hogy az elnagyolt, és drámailag
esetleges leleplezési számot hitelesítse. A
többi színészi teljesítményt

elemezni méltánytalan lenne. Előre gyár-
tott elemekből épülnek itt fel szokvá-
nyosan színes kabinetalakítások, melye-
ken érződik, hogy létrehozóik nem ta-
lálják helyüket a dráma egészének vér-
keringésében.

*

Lehet, hogy Bertha Bulcsú megharagszik
a kritikusokra, és hosszú időre vagy épp
végleg elfordul a színpadtól. Fájdalmas
lenne, ha így alakulna, de a kritikusok,
úgy érzem, nem vádolhatják magukat.
Beérhették volna azzal, hogy néhány
udvarias, semmitmondó frázissal térnek
napirendre a mű fölött, s az első darabtól
szinte kötelezően elvárható technikai
járatlanságokra legfeljebb utalván,
mindenekelőtt a kétségtelen erényeket: az
élet- és emberismeret egyes elemeit, a
friss, igaz és költői dialógusrészleteket
hangsúlyozzák. Csakhogy a szóban forgó
erények egyelőre inkább Bertha Bulcsú,
az ismert, kiváló tehetségű író és nem
Bertha Bulcsú, a kezdő drámaíró erényei.
Nem biztos, hogy Bertha Bulcsú - ha nem
vesztette el végképp a kedvét - későbbi
drámáiban eléri más műfajokban
meghódított színvonalát; nem biztos, de
legalábbis elképzelhető, és főképp :
hallatlanul kívánatos. És ha a kritikák
helyett inkább saját első drámájára
„haragszik meg", és mégiscsak beiratkozik
Baker professzor kurzusára, akár csak
azért, hogy az ott tanultakat aztán rendre
elvesse - akkor ő is, mi is csak nyerhetünk
egy mérkőzésen, amelynek A fürdőigazgató
csak bemelegítő edzése volt.

Bertha Bulcsú: A fürdőigazgató (miskolci
Nemzeti Színház)

Díszlet- és jelmeztervező: Gyarmathy Ág-
nes m. v. Zenei összeállítás: Kalmár Péter.
Rendezőasszisztens: Balogh Erzsébet. Ren-
dezte: Beke Sándor.

Szereplők: Kulcsár Imre, Csiszér András,
Somló Ferenc, Péva Ibolya, Komáromy Éva,
Milviusz Andrea, Csapó János, Lenkey
Edit, Horváth Zsuzsa, Olgyay Magda,
Ötvös Éva, Simon György, Gyarmathy
Ferenc, Legeza Magdolna, Szili János, M.
Szilágyi Lajos, Hidvégi Elek, Zoltán Sára,
Dariday Róbert, Bus Erika.

MIHÁLYI GÁBOR

Görögöket játszani

Aiszkhülosz és Euripidész Pécsett

Az utóbbi időben örvendetesen megnőtt
az érdeklődés a klasszikus görög tragé-
diák iránt. Különösen vidéken és főleg
fiatal rendezők kísérleteznek hazai szín-
padokon ritkán vagy soha nem játszott
görög drámák bemutatásával. Megpró-
bálnak visszamerészkedni a drámairoda-
lom kimerítettnek hitt, már alig járható
tárnáiba, hátha nekik sikerül eddig még
fel nem fedezett aranytallérra bukkanniok.
Meg így elkerülhetik a közismert
klasszikusok színreállításának nagy hen-
dikepjét, hogy ne kelljen küzdeniök a
korábbi híres előadások emlékével.

De talán ennél mélyebb okai is vannak
ennek a görög reneszánsznak. A közvetlen
találkozás élménye a mai és tegnapi
Görögországgal. Magamnak is, amikor
Görögországban jártam, egy életre szóló
élményem lett az az eddig inkább csak
ésszel tudott, de most közvetlenül átélt
felismerés, hogy az egyén személyiségé-
nek tisztelete, a humanizmus gondolata,
szépségeszményünk mind itt szüle-tett; itt
bontakozott ki a barbarizmussal szembeni
küzdelem. Érzékeljük: töret-len az ív
régmúlt és a ma között. Rendezőink
joggal gondolhatják, hogy a poliszvilág
egyszerűbb, áttekinthetőbb viszonyai közt
fogant görög tragédiák vagy komédiák
segítségével közvetlenebbül szólhatnak
korunk túlságosan összetetté vált, nehezen
belátható ellent-mondásairól, hogy a
vonatkoztatás és leegyszerűsítés
eredményeként bonyolult igazságok is
ábrázolhatóvá válnak.

Azonban - hogy tárnahasonlatunknál
maradjunk - ezekben az elhagyott jára-
tokban már réges-régen leszerelték a
világítást, s a sötét folyosók útvesztőiben
könnyű eltévedni. Peter Brook joggal
beszélt arról, hogy minden valóban
jelentős dráma mélyén ott a „secret play",
a titkos darab; a rendezés nagy feladata,
hogy megtalálja ezt a titkos darabot, és
megfejtse rejtélyét. Ez a „rejtvényfejtés"
azonban nemcsak mű-vészi intuíciót,
hanem alapos filológiai ismereteket is
kíván. Színházi szakembereink azonban -
tisztelet a kivételnek - némi megvetéssel
tekintenek a filológiára, mint valami,
filoszoknak való, művészet-



ellenes bogarasságra. Sajnos kevesen is
tudnak nyelveket, hogy a legmodernebb,
külföldi szakirodalom eredményeit fel-
használhassák. Ilyen felkészülés híján a
rendezések gyakran megragadnak a drá-
mák felszínén, és legfeljebb a cselekményt
és a legkézenfekvőbb utalásokat sikerül
színpadon megjeleníteni.

A görög drámák színrevitelének külö-
nös nehézsége, hogy a cselekményt bo-
nyolító, a szereplők sorsát meghatározó
mitológia, amely valaha az író, a szín-
játszók és a nézők közös hitrendszere volt,
puszta mesevilággá változott. Ezen túl,
nem csekély technikai nehézséget okoz,
hogy míg régebben a mitológia történetei
és hősei közismertek voltak, tehát nem
szorultak magyarázatra, napjainkban a
mitológia pontos értelmezése még a
klasszika-filológusok körében is állandó
viták tárgya. A hétköznapi halandóktól,
nézőktől többnyire még azt sem lehet
elvárni, hogy egyáltalán ismerjék a görög
mitológiát.

Ezt a mitológiát azonban mégsem lehet
kiiktatni a görög drámák mai szín-padi
előadásaiból, ahogy ezt nemrégiben Tatár
Eszter a Philoktétészben megkísérelte,
ahol a deus ex machinaként meg-jelenő, a
holtak világából visszatérő Herkules
helyett társai megtévesztésére Odüsszeusz
ölti magára Herkules maszk-ját. Így
azonban a tragédia, amelyben
Philoktétésznek az isteni világrenddel, az
istenek igazságtalanságával, gonosz-
ságával kell megküzdenie, a történelem-
filozófia általánosságából leszáll a poli-
tikai publicisztika közhelyszintjére. Tácon,
a gorsiumi romok között bemutatott
Alkésztiszben is hiányérzetet keltett, hogy
a rendező, Karinthy Márton le-mondott a
tragédia hátterében húzódó Alkésztisz-
mítosz értelmezéséről. Színészei
eljátszották ugyan a tragédia emberi
magját - a feleségét önmaga helyett ha-
lálba küldő férj drámáját -, de a tragédia
mélyebb, szélesebb távlatokra nyíló mon-
danivalója, a feltámadás és megváltás
mítoszának euripidészi kritikája rejtve
maradt a néző előtt.

Tovább bonyolítja a klasszikus görög
tragédiák színrevitelét a drámák sajátos
dramaturgiája, és az ógörög színpad
körülményei által meghatározott elő-adás
módja. Ezek átültetése modern szín-padra
olyan szcenikai gondolkodás- és
látásmódot követel meg, amely a görög
szertartásszínház alapos ismeretéből ki-
indulva meg tudja találni ennek a játék-
rendnek a korszerű megfelelőjét. Paál
István és Ruszt József rendezéseikben ki

is alakították a modern szertartásszínház
játékrendjét, liturgiáját. Ruszt tett is
kísérletet arra, hogy e metódus birtokában
színre állítsa Euripidész Bakkhánsnőkjét.
De még az ő próbálkozása sem hozott
megnyugtató eredményt, részben mert egy
olyan értelmezést erőszakolt a drámára,
amely beleütközött az euripidészi szöveg
ellenállásába, részben mert a hivatásos
színház szűkre szabott próba-idejében
Ruszt sem tudott megbirkózni a kar
mozgatásának, beszéltetésének nehéz
feladatával.

Úgy hírlik, határainkon túl akadtak
sikeres vállalkozások klasszikus tragédiák
korszerű színpadra állítására. Olyan
példákra gondolunk, mint az Oidipusz

király Benno Besson rendezésében, a
Bakkhánsnők a berlini Schaubühnén, Peter
Stein színházában, az Élektra, a Médeia és
a Trójai nők a New York-i La Mamában,
Andrei Sherban költői megjelenítésében.
Nem hisszük, hogy lehet ma görög
tragédiák színreállításával próbálkozni e
nemzetközileg elismert nagy előadások
tapasztalatainak figyelembevétele nélkül.

Hazai társulataink egyik legkevésbé
megoldott problémája a görög drámák
kórusának beszéltetése és mozgatása. Az
ősi görög színházban - mint ismeretes -
ezek a férfi és női karok a maguk szövegét
hol prózában, hol énekelve, táncolva,
zenei kísérettel adták elő. Drámai
funkciójukat tekintve egyszerre voltak a
darab szereplői és rezonőrjei. Sze-
replőként aktív résztvevői a cselekmény-
nek, rezonőrként pedig bizonyos érte-
lemben a cselekményből kilépve az író
vagy még inkább a közönség véleményét,
kommentárjait fogalmazták meg.

Minthogy színészeink nem tanultak meg
kórusban beszélni, szavalni, sz ín -

házainkban e szavalókórusok fülsértően
primitíven szólnak. Pedig a munkásmoz-
galom proletkultos szakaszában újra ki-
alakították a szavalókórusok beszélteté-
sének, mozgatásának technikáját. Ez a
tudás német földön még nem is ment fe-
ledésbe. Csak el kellene menni megnézni,
hogy csinálják ezt a Berliner Ensemble-
nál. De talán akad nálunk is az amatőr-
mozgalomban néhány szavalókórus,
amelytől el lehetne lesni a közös szavalás
hangszerelésének fogásait. Vagy csak meg
kellene hallgatni a falusi templomokban a
hivők jól begyakorolt közös kántálását,
zsolozsmázását.

Egyelőre azonban, minthogy rendezőink
nem boldogulnak a színészek kollektív
szavaltatásával, felbontják a kar

szövegét, és azt sorokra bontva, külön-
külön mondatják el egy-egy színésszel.
Csakhogy így éppen a lényeg sikkad el,
hogy a kar nem egyes emberek privát
véleményét, hanem egy kollektíva, a né-
zők gondolatait tolmácsolja. A kart tehát
karként kellene beszéltetni, járatni,
táncoltatni, de hát erre végképp nem futja
az energiából. A lehetséges hatheti próbák
során igényesebb koreográfia betanítására
nem marad idő, az alkalmi statisztákból
verbuvált kórustól még a legegyszerűbb
járásokat is alig lehet megkövetelni.

*

Mindezek a gondok sarkítva jelentkeztek
a fiatal Gali László Aiszkhülosz-
rendezésében, aki a pécsi Nemzeti Szín-
házban a nálunk talán még soha be nem
mutatott Perzsák színpadra állítását kísé-
relte meg.

Aiszkhülosz tragédiája kettős monda-
nivalót hordoz. Egyrészt a poliszdemok-
rácia dicsőségét, a humanista eszmék
győzelmét zengi a perzsák képviselte
tirannia és barbarizmus felett. Méghozzá
úgy, hogy a vereségüket sirató perzsákat
mutatja be. Másrészt mementó is ez a
dráma - hazájának szánt figyelmeztetés. A
perzsák sorsára juthatnak, ha honfi-társai
nem tesznek le világhódító ábrándjaikról,
ha megtagadják, feledik a görög poliszt
naggyá tevő humanista eszméket.

Nyilvánvalóan nem korabeli aktualitása
őrizte meg a Perzsákat az évszázadokon
át, hanem örökérvényű mondani-valója, a
mindenkori hódítók szükség-szerű
vereségének drámája, amit Aiszkhülosz
egy nagyszabású szertartásszínház
formájában jelenít meg. Az örök ismét-
lést kifejező szertartásforma a mondani-
való lényegéhez tartozik, hiszen a tragédia
azt exponálja, hogy a mindenkori
hódítókat - bármilyen túlerővel is tá-
madjanak - mindig legyőzik a szabadsá-
gukat védő népek. A szertartásjáték ha-
lálos komolyságot követel, hiszen minél
hatalmasabbnak, méltóságteljesebbnek
ábrázolódik az ellenség, annál nagyobb ér-
tékű diadalt jelent legyőzése. Másrészt
éppen a méltóságteljes ábrázolásában fe-
jeződik ki a mementó, a szerepcsere ve-
szélye, hogy a tegnapi szabadsághősök
holnapi hódítókká válhatnak.

Aiszkhülosz tragédiájának szinte alig
van cselekménye, a néhány szerep is - egy
tömbből faragott. A dráma hatalmas
tirádák sorozata, amely a színész szavalói,
előadói tehetségét teszi próbára. A szín-



házszerűséget a színpadi látványnak kel-
lene szolgálnia.

A pécsi Nemzeti Színházban azonban a
látvány élményét egyedül Fehér Miklós
monumentális díszlete nyújtja, amely
Dareiosz persepolisi sziklasírját idézi a
színpadra. De már sem a rendező, a fiatal
Gali László, sem a színészek nem boldo-
gulnak a szertartásjáték követelményeivel.
Még azt sem sikerült elérni, hogy a kórus
tagjai egyszerre lépjenek, egyszerre
szólaljanak meg. A kart képező vének
botot tartanak a kezükben, ezeket kellene
egy ütemben mozgatni, persze ez sem
megy. A színlap koreográfusként a Pécsi
Balett vezetőjét, Eck Imrét tünteti fel. Az
igazság az, hogy nincs koreográfia
önmagában. A koreográfia csak a szín-
ház i liturgia részeként kelhetne életre,
kaphatna értelmet és funkciót, de ilyen
liturgia szándékának nyomait sem lehet
felfedezni. Lehet, hogy még a szándék
sem volt meg, de ha igen, akkor szembe-
tűnően hiányzott az új felismerések ki-
munkálásához szükséges idő, energia,
türelem, szív és hit. A színészek játékán
érződött, hogy kelletlenül vonszolják
magukat a színpadra, és aztán minél
gyorsabban elhadarják soraikat, csak hogy
túl legyenek az estén.

Hogy lehet ilyen körülmények között
véleményt mondani egyébként kvalitásos
színészek, Huszár László, Dávid Kiss
Ferenc és Petényi Ilona alakításáról ?
Őket bántanám meg, ha megpróbálnám
elemezni játékukat. Maga az előadás
végül is olyan unalmassá vált, hogy alig
lehetett a színpadon történtekre figyelni.

Az est második részében a Trójai nők
színre vitelével szerencsére nagyrészt si-
került kiköszörülni a csorbát. A Sartre
átdolgozásában, Illyés magyarításában
bemutatott Euripidész-tragédiát nem
pusztán élvezhető, hanem felkavaró,
megrendítő előadásban mutatták be a
pécsiek. Gali László is bizonyítani tudta,
hogy van érzéke a színpadhoz, hogy jól
érti rendezői mesterségét. Két kivétellel
ezúttal a színészi alakításokat is joggal
dicsérhetjük.

A kétszeri átdolgozás - mert Illyés, mint
a színlap is jelzi, nem pusztán lefordította,
hanem „magyar színre alkalmazta" Sartre
adaptációját - bizonyos nehézségeket
megoldott, viszont más problémákat
teremtett. Az átdolgozás a görög
szertartásszínházat paraboladrámává
(Sartre), illetve történelmi tragédiává
(Illyés) alakította, olyan színpadi kon-
venciórendszerbe ültette át, amelyben a
rendező és a színészek már otthonosan

mozoghattak. Ennek következtében az-tán
már tisztességgel el tudták játszani a
megírt darabot. A Trójai nők hármas
szerzősége azonban se hús, se hal drámát
eredményezett, amelyet a három dráma-
író közül már egyik sem vallhat igazán
magáénak. Euripidészt felháborítaná tra-
gédiájának modernizálása, a mitológiai
háttér bagatellizálása, Sartre bosszan-
kodna, hogy a filozófiai paraboladrámá-
ból, Illyés és a rendező közreműködésével
- történelmi tragédia lett.

Leginkább Euripidész istenei zavartak
ebben a drámában, akiket az átdolgozások
sem tudtak kiiktatni a szövegből. Isten
létükben érthető módon nem hiszünk,
viszont ha csak szimbólumok, akkor
értenünk kellene, hogy mit, milyen erőket
képviselnek. Ráadásul Huszár László
(Poszeidon) és Fabó Györgyi (Athéné)
megjelenítésében Offenbachból
ideszalasztott komikus figuráknak tűn-
nek. Megfejthetetlen marad, hogy miért
haragszanak meg Trójára, majd később a
görögökre is, olyannyira, hogy haragjuk-
ban az ostromlottakat és az ostromlókat is
elpusztítják. Mondanak ugyan indokokat,
de ezek XX. századi racionalitásunk
számára elfogadhatatlanok. Talán nem
lennének elfogadhatatlanok Euripidész
tragédiájában, de ebben a modernizált
változatban már racionális magyarázatokat
várunk.

De elég az ellenvetésekből, szóljunk
arról is, amit joggal dicsérhetünk. Gali
rendezésében azt, hogy a legyőzött, rab-
ságra vetett trójai nők emberi tragédiáját
maradéktalanul elénk tudta állítani. Az
újságokban naponta olvasunk ilyen-olyan
helyi háborúkról, rezzenéstelenül vesszük
tudomásul az ártatlan áldozatok
szenvedéseit, halálát. Gali a dráma segít-
ségével konkrét emberi sorsokban ábrá-
zolja, mit jelent az, ha az embert kifoszt-
ják mindenéből, szeretteit megölik: az
anya kezéből tépik ki egyetlen gyermekét,
hogy szinte szeme láttára öljék meg: mit
jelent, amikor fiatal lányokat testük
prostituálására kényszerítenek. Ezeket az
egyéni tragédiákat a színészek is át tudják
élni, és ebből szép alakítások egész sora
kerekedik. Tetszett Petényi Ilona
Hekabéja, játékában egyesíteni tudta a
királynő méltóságát, a férjét és gyermekeit
elvesztő feleség és anya fájdalmával.
Elhittük neki, hogy mérhetetlen fájdalma
sem töri meg emberségének sziklaszilárd
tartását. Hogy az istenek méltán mentik
meg őt a szégyenteljes rabságtól, azzal,
hogy kősziklává változtatják. Dávid Kiss
Ferencnek Talthybiosz szerepében

nem volt különösebben nehéz dolga, de
mértéktartással érzékeltette az alapjában
becsületes ember kínját, akire felettesei
pribéki, hóhéri feladatokat bíznak. Fel
kellett figyelnünk Markovits Bori egzaltált
Kasszandrájára. Értelmezésében
megértjük, hogy ennek a fiatal leánynak a
jóslatait, jövőbe látását még a hoz-
zátartozói sem veszik komolyan, mert
annyira m ás ; mert nem felel meg a papnő-
ről, jósnőről az emberek tudatában élő
képzeteknek. Nincs benne semmi tar-
tózkodás, semmi méltóság, de annál több
szenvedély, erő és vadság. Miklósy Judit
igazi tragikai hévvel jeleníti meg
Andromache majdhogynem szolgai alá-
zatú, de mégis nagyasszonyi szerelmét
Hektor iránt és az anya drámáját, akinek a
kezeiből kiszakítják egyetlen gyermekét,
hogy elvigyék megölni. Ifj. Kőmíves
Sándor Menelaosz és Vári Éva Helena
szerepében a világ gonoszságát példázzák,
amelyben egyedül a rongy emberek
boldogulhatnak. Meg kell vallani, a vonzó
Vári Éva nem elég illúziót kel-tő ahhoz,
hogy elhiggyük: ő az a nő, akinek láttára
minden férfi elveszti a fejét. Mégis
meggyőző színészi teljesítmény volt,
ahogy visszahódítja a meg-ölésére készülő
Menelaoszt. A trójai nők kara betöltötte
azt a hivatását, hogy jelezze a tragédia
tömegméreteit, és érzékeltesse, hogy nem
pusztán néhány ember, hanem egy egész
város leigázásának, pusztulásának
vagyunk a tanúi. Németh Dóra, Bókay
Mária, Cseh Mária, Péter Gizi, Unger
Pálma erejéből még arra is futja, hogy a
maguk kis egyéni tragédiáját is
megelevenítsék.

Az este félsikeréből azonban le kell
vonni a tanulságot: nem szabad egy
pályája kezdetén álló fiatal rendezőt és
színészeket nagyon is vitatható műsor-
politikai meggondolásokból olyan hely-
zetbe hozni, hogy ne legyen idejük, lehe-
tőségük az elmélyült munkára.

Úgy tűnik, a Perzsák színrevitelének nem
voltak meg sem a szellemi, sem a
materiális feltételei. Aiszkhülosz tragé-
diáját - azon az alapon, hogy mondani-
valójában egyberímel a Trójai nőkkel - már
eleve csak kísérő, kiegészítő darab-nak
szánták, előjátéknak az est főproduk-
ciójához, az Euripidész-Sartre-Illyés-
drámához, amelyet önmagában túlságosan
rövidnek találtak egy színpadi este
kitöltéséhez.

A Trójai nőket a Vígszínház több évvel
ezelőtt már bemutatta, Sulyok Máriával a
címszerepben, emlékezetes előadásban.
Méghozzá ugyancsak Sartre átdolgozá-



sában és Illyés Gyula fordításában. A pé-
csi színház Illyés Gyula hetvenötödik
születésnapját négy régebbi Illyés-mű
felújításával és két új Illyés-monodrámá-
val ünnepli. Óhatatlanul úgy tűnik a külső
szemlélő számára, hogy a Trójai nők
bemutatása is része ennek az ünneplés-
sorozatnak.

Ámennyire örülhetünk az új Illyés-
premiereknek, annál kétségesebbnek érez-
zük ezt a színház erejét meghaladó
felújításkampányt. Különösen, ha azt is
tudjuk, hogy a görög tragédiákkal, az
Illyés-bemutatókkal szinte egy időben a
színház műsorára tűzött még egy magyar
bemutatót, Novotny Gergely darabját,
felújította Móricz Zsigmond vígjátékát, a

Nem élhetek muzsikaszó nélkült, Lehár
Ferenc operettjét a Cigányszerelmet. Az

operaegyüttes az Aidát játssza, a Pécsi
Balett is új bemutatóval jelentkezik. A

gyerekeknek pedig a Pinokkiót mutat-
ják be, amelynek rendezése ugyancsak
Gali Lászlót terheli.

Elképzelhető ilyen körülmények között
elmélyült művészi munka?

A bemutatók listája és az előadások
száma bizonyára szép statisztikát ered-
ményez, de az elkapkodott, félkész elő-
adások leronthatják a pécsi színház sok évi
munkával, becsülettel kivívott mű-vészi
tekintélyét, rangját.

AiszkhülosZ: Perzsák (Pécsi Nemzeti Színház)
Fordította: Jánosy István. Díszlettervező:

Fel-ér Miklós m. v. Jelmeztervező: Vágó
Nelly m. v. Zenéjét összeállította: Kelemen
László. Asszisztens: Radocsay Anna.
Koreográfia: Eck Imre. Rendezte: Gali
László.

Szereplők: Huszár László, Dávid Kiss
Ferenc, Petényi Ilona, Lukács József, ifj.
Kőmíves Sándor, Fülöp Mihály, Horváth
István, Kovács Dénes, Melis Gábor, Pogány
György.

Euripidész: Trójai nők (Pécsi Nemzeti
Színház)

Sartre átdolgozását magyar színre
alkalmazta: Illyés Gyula.

Rendezte: Gali László.
Szereplők: Huszár László, Fabó Györgyi,

Petényi Ilona, Dávid Kiss Ferenc, Marko-
vits Bori, Miklósy Judit, ifj. Kőmíves
Sándor, Vári Éva, Németh Nóra, Bókay
Mária, Cseh Mária, Péter Gizi, Unger Pálma.

RÓNA KATALIN

Utánjátszás vagy
önállóság?

Az a szép, fényes nap Debrecenben

1.

Magyar dráma eredeti bemutatóját tartja
egy budapesti színház. A kritikák rövi-
desen megjelennek, elemzik a művet,
szólnak az előadásról. Az értékelés - le-
gyen bár dicsérő vagy elmarasztaló -,
mindenesetre a gyors reagálást jelzi.

A bemutatót követően egy vidéki szín-
ház is műsorára tűzi a darabot. Az elő-
adás meghatározása a színházi szakzsar-
gonban: utánjátszás. Rosszul csengő szó.
Mert bár valójában nem azt jelenti, s az
előadások legtöbbször cáfolják is, mégis
benne van az utánérzés hangulata, óha-
tatlanul kísért az önállótlanság gondolata.
A kritika pedig nem „siet oda" .. . Sokszor
elhangzik - lehetséges, hogy nem ritkán
jogosan - ez a vád, amely egyben azt is
jelentené, hogy csak a dráma s nem az
előadás a fontos.

S hogy most ne érhesse szó házunk táját,
beszéljünk a debreceni Csokonai Színház
bemutatójáról. Debrecenben Szabó Magda
történelmi játékát az Az a szép, fényes
napot játsszák.

Szabó Magda drámáját alig másfél éve
mutatta be a Nemzeti Színház. Akkor
valamennyi kritika részletesen elemezte a
művet, gondolatrendszerét, szerkezetét.
Most a debreceni előadás alkalmából tehát
csak az együttes munkájáról kellene írni.
Az előadást kellene elemezni. Valóban
nem lenne értelme a drámáról most újra
szólni, ha a debreceni előadás szellemi
indíttatása nem maradt volna el a korábbi
előadásétól, nem maradt volna adós a
játék gondolati töltésével.

2.

A történelmi játék 994-ben, Vajk Istvánná
keresztelésének előestéjén játszódik. Géza
fejedelem esztergomi udvarában a magyar
történelmi múlt egy sorsdöntő pillanatát
örökíti meg Szabó Magda. Az
államalapítás, az államszületés kezdetét,
amikor véget ér a kalandozások kora,
nincs többé Augsburg, nincs többé törzsi
szervezet. Vajk, másnapra István teljes
emberi-szellemi készenlét-ben a haladó
ideológia szolgálatába szegődik, hogy a
keresztelési szertartás után várhassa a
koronát, hogy majd Magyarország első
királyaként megteremt-

hesse a törzsi rendszert fölváltó egységes
magyar államot.

Miféle családi küzdelmeken, vérontá-
sokon, magára maradásokon keresztül
vezet az út a történelmi-társadalmi for-
dulatig? Három nemzedék áll egymással
szemben: Gyula, a fejedelem apósa, az
egykori törzsfő, Géza fejedelem és Vajk-
István. Három világkép csap össze a
történelmi valóságot hűen megőrző já-
tékban.

Ám a történelmi alaphelyzet megőrzése,
hű tükörképe még nem emelné fontos és
jelentős alkotássá Szabó Magda drámáját.
Másról, ennél sokkal többről van szó az

Az a szép, fényes nap színpadán.
„Ugyan hogy írtam volna meg én ezt a

darabot, ha nem élem át a második vi-
lágháborút, s nem leszek szemtanúja an-
nak, milyen egy robbanásszerű ideológiai
változás anatómiája" - Szabó Magda írt
így a nemzeti színházi bemutató előtt a
drámáról, s ebben a mondatban egyben
meg is határozta művének a történelmen
túli vonulatát. A „robbanásszerű ideo-
lógia" lélektana az Az a szép, fényes nap
központi gondolata. A történelem csak
alkalom az írónő számára, hogy miközben
információkat közöl a múltról, a jelenhez
szóljon, s az eredetek hiteles forrásaiban a
máig érvényes igazságokat tolmácsolja. A
nem titkolt hasonlóság, majdhogynem
egyezés teszi egyértelműen napjainkhoz,
korunkhoz szólóvá a tizedik századi
nemzetképről valló drámát.

Az ily módon időtlen írói látomásban a
történelmi valóságot az irónia ellen-
pontjai váltják föl. S miközben áradó
középkori életképpé szélesíti a drámát, a
valóságos történelmi tények, események
tartóoszlopaira az írói világszemlélet mai
drámát helyez.

3.
A dráma sokat hangoztatott, nyílt ana-
lógiája nem kerülhette cl a rendező
figyelmét. Szabó Magda már a budapesti
bemutató előtt többször nyilatkozott róla,
megírták az elemző cikkek, tanulmányok
a bemutató után, az írónő ismételten leírta
a debreceni bemutató előtt. S hogy
valóban nem figyelmetlenségről van szó,

azt Orosz György műsorfüzet-bevezetője
igazolja.

De nem az előadás.
A debreceni Csokonai Színház szín-

padán Orosz György túlcizellált, pate-
tikus, lassan csordogáló, megilletődött
játékot rendezett, az irónia szikrája nél-
kül. Legfőként a történelmi színmű kül-


