
Gömböc úr

Lope de Vega szerelmesei nem lesznek
egymáséi, mert becsületük bemocskoló-
dott. Moliére vígjátékában a fiatalok olyan
ártatlan hadigépezetet állítanak szerelmük
megvalósulásának szolgálatába, amely
meghozza gyümölcsét, és a szerelmesek
házasságra léphetnek. Áldozat ugyan itt is
van, s ez Gömböc úr. Ám Moliére
címszereplőjének tönkretétele kimerül
abban, hogy elüldözik a városból, ahová
házasodni indult. A darab arról szól,
hogyan hajtják végre azt az alaposan
előkészített tervet, amellyel meg-
akadályozzák, hogy Gömböc úr elvehesse
kiszemelt menyasszonyát, akit pénz-éhes
apja neki szánt.

A mechanizmus sikeresen működött.
Pedig ennek az embernek sokkal kevesebb
is elég lenne, hogy szedje az irháját.

Moliére mellőzött műve, a Gömböc úr,
nem tartozik a nagy komédiák közé, bár
jellemábrázolása plasztikus, humora sok-
rétű, a nevetségesség itt még nem öl, csak
„csiklandoz". Ahogy Illyés Gyula meg-
fogalmazta: Gömböc úr néhány elítélendő
tulajdonságával szinte eltörpül azok
mellett a féktelen szörnyetegek mellett,
akik későbbi nagy vígjátékaiban megje-
lennek.

Duró Győző dramaturg szakavatott
kézzel nyúlt a darabhoz. Apró szerep-
összevonásokkal (pl. patikus + első orvos),
jótékonyan ható szerepátadással (Lucette-
et Julie-vel játszatja, így színesebb lett a
Moliére-nél oly gyakran fakó-nak tartott
fiatal lányalak) gazdagította az előadást.
Merő Béla, akit hosszú évek óta amatőr
rendezőink legjobbjai között tartunk
számon, első hivatásos rendezését nem
használta fel önmutogatásra, nem erőltetett
a darabra semmiféle ál-koncepciót, friss
szemmel olvasta el a vígjátékot, és azt
aknázta ki a darabból, ami benne van.
Fantáziával bontotta ki a humor összes
lehetőségét, a tér minden pontját
bejátszatta, hogy a játék mozgalmasan
áradhasson. Jó színészvezető-nek is
bizonyult, tehetséges alakítások születtek.

A zord atya (Csurka László) ezüstbe
öltözött kegyetlenség, aki aranyra vágyik.
Gondolkodása merev és rideg, lánya
boldogsága egy percig sem érdekli,
viselkedését, döntéseit csak az érdek, a
pénz irányítja. Rátartisága, ostobasága
odáig juttatja, hogy végül akaratlanul is
ahhoz adja lányát, akihez nem akarta. O
az, aki cseppet sem kelti fel szimpátiánkat,
s csak örvendezünk azon, hogy be-
csapták. Nem így érzünk Gömböc úrral

szemben, aki hiú és nagyravágyó ugyan,
ám gyermeteg hibái nem teszik annyira
ellenszenvessé, hogy ne érdemelné ki
sajnálatunkat. Hollósi Frigyes Gömböce
szelíd és jámbor, hiszékeny nagy mackó.
Bamba becsületessége, megszeppent ár-
tatlansága szinte szeretetreméltóvá teszi,
Ahogy először megjelenik, rózsaszín sza-
lagjaival, fehér zsabójával, fekete kalap
jába tűzött rakás rózsaszínű rózsával: ne-
vetséges ugyan, de megható is. Az orvosi
székbe kényszerítve tehetetlenül vergődik,
mocorog, még vihorászik is, fogalma
sincs, mit akarnak tőle, időnként meg
szeretné kérdezni, mit jelent mindez, de
beléfojtják a szót! A szörnyű orvosok
karmai közt ő a megcsúfolt kisember! A
figura tragikumával azonban teljesen adós
marad! A tortúrákat rutinos hazudozással
szervezi Briganti, a nagy csel-szövő
(Újréti László), őt nem kedveljük meg,
mint ahogy barátját sem, az ifjú
szerelmest. Mert Balkay Géza fiatalem-
berében van valami kegyetlen vadság,
ahogy nemcsak a célja érdekében, de ön-
célúan is élvezi a szerencsétlen Gömböc
gyötrődését. A szadizmussá nőtt kegyet-
lenség azonban a két orvos alakjában ölt
testet. Moliére világhírű doktorfigurái-nak
két díszpéldánya látható itt. Két fiatal,
tehetséges színész, Bezerédy Zoltán és
Szirtes Gábor karikatúraszerű ábrázo-
lásában ijesztő fekete denevérek, egymás
ördögi tükörképei. Udvaros Dorottya
bájos és üde jelenség, Igó Éva tempera-
mentumos, villódzó (már-már szerepe ha-
tárait is túllépve), mindketten kicsattanó
életkedvvel vesznek részt a játékban. Az
előadás végén pontosan úgy történik
minden, ahogy Moliére instrukciójában
leírta: „Maskarák özönlik cl az erkélyeket
s a teret, s dallal, tánccal, muzsikával
rögtönöznek ártatlan mulatságot." És
Hruby Mária vidám és tarka öltözetei-ben,
Székely László színes selyemfüggö-
nyökkel ékesített könnyed játékterében
bohókás finálét csapnak.

BUDAI KATALIN

Elektra éjszakája

Szophoklész tragédiája Gorsiumban

Hagyománya van a görög-római klasszi-
kusok felelevenítésének egyik legszebb
nyári színházunkban, a gorsiumiban.
Nincs azonban hagyománya e művek
színpadra állításának, helyesebben, ha le-
számoltunk is a hősi, zengő-dörgő szá-
zadfordulós tragédiajátszással, helyébe
nincs mit tenni. Más műveken gyakorol-
nak, iskoláznak rendezők, színészek, így
lassan ezen alap színházi művek csakis
olvasmányként ismerhetők meg méltó-
képpen.

Ezzel a tétova bizalmatlansággal száll
szembe évről évre Tác-Gorsium. Teheti:
a legszelídebb pannon-hellén tája ha-
zánknak, a jóisten is kulisszáknak te-
remtette romjait. Időtlen derű és tágasság,
végtelenbe vesző üde fűszőnyeg.
Csakhogy eddig mindez látszott is, hiszen
eddig bölcs módon délutánra tették a já-
tékok kezdési időpontját. (Emlékezzünk
csak, milyen remek volt a Plútosz, előtte
Pécsi Ildikóval az Alkésztisz és a Helené!)
Minden, ami Gorsiumot oly kedvessé, a
görög-római szellemiséget szinte
tapinthatóvá teszi: a nap fényénél van je-
len. Sötétség, fáklyák, csillagok meg szú-
nyogok mindenütt lehetnek. Ilyen látvány
és atmoszféra azonban csak itt, s kár volt
erről lemondani. Nincs az a rendít-
hetetlen műélvezet, ami dacolna az elké-
pesztő szúnyoginvázióval és a repülőgé-
pek idegesítő robajával.

Ezek elhanyagolható külsőségek len-
nének, ha az előadás képes lenne minden
ellenérzést elnyomni. De éppen a tavalyi
itteni és a vidám színpadi sivár Plautus-
előadás volt az a mélypont, ami oly kiál-
tóan figyelmeztetett: felkészültebb, el-
mélyültebb, a környezet szellemét is tisz-
telő, a klasszikusokat számunkra újraér-
telmező színpadra vitelre van igény s
egyben lehetőség is. De nem volt még
elég az okulni-és megfontolnivalókból!
Szurdi Miklós és javarészt a szolnoki
Szigligeti Színház művészeiből verbuvá-
lódott társulat Szophoklész Elektráját (az
egész magyar klasszikusjátszásra jel-
lemző) változó színvonalon, eklektikus
módon mutatta be.

Pedig mekkora öröm a világirodalom e
páratlan nőalakját - akinek annyi arcát



ismerjük már évszázadok óta - eredeti-
ben, azaz kezdeteiben látni. (Aiszkhülosz,
majd Euripidész nevét se feledjük, ha az
ősforrásokat emlegetjük!) Ámde az
originalitás önmagában még nem érték :
számunkra való üzenetét kell megfejteni.
Péterfy Jenő, ez a nagyszerű tudós-kriti-
kus, aki máig alapvető tanulmányokban
bontotta ki a görög drámák titkait, mon-
dotta: a tények, a történet, a végkifejlet
adva volt az írók számára, a mitológiai
anyag annyira közismert volt, hogy vál-
toztatni azon nem lehetett. Amit mind-
három géniusza maga korának megfelelő
szinten ehhez hozzáadott, ez a motiváció,
az ismert cselekmény időbeli közelítése,
lélektani interpretálása.

Rónay György írja szép esszéjében,
hogy a mai olvasó-néző számára az a
fontos, ami e drámákban „mítosztól, iste-
nektől független emberi alaphelyzet". Ha
kultúrtörténeti érdekessége s világ-kép-
értelmező jelentősége van is az Átreidák
és Pelopidák szövevényes és vérgőzös
családtörténetének, minket elsősorban
mégis Elektra makacs megszál-
lottságának motorja érdekel. A szöveg
kéri, követeli az árnyalt, egy cél érdeké-
ben összpontosított olvasatot. Minden
korban, Voltaire-től O'Neillen át Sartreig
és Gyurkóig sikerült benne lényegeset,
továbbépíthetőt találni. Ezért lehangoló,
hogy Szurdi Miklós rendezése nem él a
lehetőségekkel, az argoszi királylány sor-
sát még eseményjátéknak, illusztráció-
sorozatnak sem használja. Tét nélküli
játék ez így.

Mindazt, ami érzelem, szenvedély: a
zenére bízza Szurdi Miklós. Szintetizá-
torhangzatok, álmodern dallamfoszlá-
nyok hivatottak a szívünkbe markolni.
(Döme Zsolt munkája egyébként.) A

fiaskót többek közt ennek az effektusnak
a számlájára írom: annyira elkeserítő ez a
felszínes, külsődleges, illusztráló és illú-
zióromboló megoldás. Egyenesen követ-
kezik ebből a fények ki-be kapcsolása, a
sejtelmeskedés. A hangeffektek, a beger-
jedt mikrofonok fokozzák idegtépővé (és
ízléstelenné) a jajongást és a legyilkoltak
halálsikolyait.

Ehhez időnként lelassult pantomimos
mozgások társulnak, amelyek nem önma-
gukban rosszak, csak itt indok nélküliek.
A kar: riadtan sivító leányok serege, akik
fegyelmezetten várják, mikor következik
az ő eksztatikus félmondatuk. Egri Kati, a
karvezető egymagában semmit sem tehet.
Hogy időnként lovak jönnek, hor-
kantanak: már nem is meglepő.

Ha már lemondott végzet-erkölcs-ha-
talom-egyéni felelősség-bosszúvágy (bár-
melyik kérdést ki lehet fejteni az Elektra
által) kínálkozó dimenzióiról a rendezés,
az önpusztító szenvedély lobogását, az
egy célra szűkült élet emésztő dühét hagy-
hatta volna a középpontban. De ehhez
meg a főszereplő, Papadimitriu Athina
nem elég teherbíró. Pedig egy külön ala-
kítás, társak, rendezés, kapcsolatok nél-
kül: még ez sem túl bizarr az Elektra ese-
tében!

Jászai Mari negyvenévesen játszhatta el
Elektrát. Megrendítően ír róla: „Soha
senkit, semmit nem szerettem máig úgy,
mint Elektrát! Elektra! óh, nagy So-
phokles, imádva tisztelem szent nevedet,
hogy megtanítottál így szeretni! Csak az
ilyen egész érzés teszi egész emberré -
még az asszonyt is. Elektráé vagyok !
Maga Elektro vagyok. Nem létezik szá-
momra a világból csak ez az egy ember.
Ez ám az egész ember, ez a vén leány! De
egész embert is követel magának. Engem

fölszívott magába, és minél inkább elra-
gad, annál kegyetlenebbül elgyötör. De én
annál inkább imádom."

Igazságtalan lenne pályakezdő színész-
nőtől ugyanezt a tüzet, felfokozott rajon-
gást számon kérni, ha meg éppen más
koncepciót jelenít meg, akkor fölösleges
is említést tenni Jászai Mari érzéseiről.
Papadimitriu Athina azonban hasonló
indíttatással látszik Elektrához közelíteni,
de magára hagyatottan nem tud mihez
fogni, a „nagy Mirjámot" is földre sújtó
erőből alig képes valamit sejtetni. A sötét
kérlelhetetlenség, a gyűlölet az alaptónu-
sa, ez persze nem kifogásolható, de ennek
a megszállottságnak a sodrásával már
adós marad. Sokat kritizált szöveg-ejtése
javult, a hangszíne izgalmas, de annyira
egysíkú, hogy már-már játéka hiteléből
vesz el.

A sok negatívum mellett üdítő válto-
zatosság Meszléry Judit Klütaimnésztrá-
járól beszélni: csak felszítja a vágyat,
hogy minél többet lássuk színpadon.
Hányféle szerepkörre lenne alkalmas!
Nagyformátumú Shakespeare-hősnő
szunnyadozik benne, s ha lesz valamikor
szuverén, mai színpadi nyelvre formált
görögtragédia-játszásunk, jusson eszébe a
rendezőnek!

Péterfy írja: „A görög tragédiában
rendesen követ, hírnök vagy szolga be-
széli el, ami a szín mögött történik: ezek
az elbeszélések jobbára kis mesterművek, s
éppen úgy követelte a közönség, mint ma
az olasz operában a bravúráriát."
Oresztész nevelőjeként Fonyó István adja
így elő Oresztész fiktív halálát, a
kocsiversenyen történt balesetét - hatá-
sosan.

Szívesen szólanék az ígéretes, de igazi
szereplehetőségek hiányában jobbára
passzivitásra kárhoztatott Nagy Sándor
Tamásról Oresztész szerepében, Szo-
boszlay Éváról Krüszothemiszként vagy
Czibulás Péter Aigiszthoszáról: de szinte
nyomtalanul voltak ott a hideg, csillagta-
lan nyári éjszakában.

A jól együttműködő tervezőpáros:
Szlávik István és Szakács Györgyi ezúttal
is helytállt a tőlük megszokott színvo-
nalon.

Szophoklész: Elektra (Gorsium)
Fordította: Devecseri Gábor. Rendezte:
Szurdi Miklós. Díszlet: Szakács Györgyi.
Zene: Döme Zsolt. Művészeti vezető: Szalay
Vilmos.

Szereplők: Fonyó István, Nagy Sándor
Tamás, Papadimitriu Athina, Egri Kati, Szo-
boszlay Éva, Meszléry Judit, Czibulás Péter,
Jakab Csaba.

Szophoklész Elektrája Gorsiumban (MTI-fotó - Szabó Imre felv.)


