
ben, ez pedig nem fejeződött be; más-részt
hangulatilag befejezett, lévén, hogy Hilse,
az egyedül személyiségnek ábrázolt alak
hal meg, akinek halála vég is, befejezés is,
mert rá vonatkoztatva sors jelenik meg.
Halálának melodramatikus jellege az
olvasó hangulatában kelti azt a
benyomást, hogy a bemutatott élet-szakasz
mindenkire vonatkozóan be-fejeződött, s
ezért a takácsok sorsa ábrázolódott. Pedig
csak osztályhelyzetük és az osztály
életének egyik szakasza ábrázolódott,
mert olyan cselekvéseik értek véget - noha
a dráma világán belül még ezek sem -,
amelyek az osztály életében pusztán csak
epizódot jelentettek.

A szocialista világnézet szerint való
sorsábrázolás kimunkálása, lehetőségé-
nek a megteremtése a X X. századi írókra
maradt.
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KELEMEN ISTVÁN

Szabadtéri Elektra

Nagyváradon - Jászaival

Jászai Mari legszebb, legérettebb alakítása
volt az Elektra, amellyel tömegeket
hódított meg az antik színháznak. Ám
Jászai - a nagy művészekre jellemző elé-
gedetlenséggel - úgy érezte: nem sikerült
visszatükröznie Szophoklész szellemét,
mert az csak abban az antik keret-ben
érhetne el igazán nagy hatást, amely-be az
író beültette.

1897 nyarán Leszkay András aradi
társulata bérelte a nagyváradi színkört.
Június végén több előadás női főszerepére
Jászait hívta meg az igazgató. jászait
ünnepelték, minden fellépését ünnepi va-
csora követte. Egy ilyen „bohém estén"
(valószínűleg június 29-én) született meg
a szabadtéri Elektra gondolata. Az új-
ságírók - Sas Ede, Lovassy Andor, Fehér
Dezső, Halász Lajos - felkérték a
nagyasszonyt, hogy lépjen fel a Vidéki
Hírlapírók javára rendezendő előadáson.
Jászai késznek mutatkozott. Erre Fehér és
Halász azzal kecsegtette a művésznőt,
hogy Váradon megvalósíthatnák régi ál-
mát: a Rhédey-kertben építhetnék fel azt a
görög színpadot, amely méltó keretet
adhatna az Elektrának. Órákig tar-tó vita
után kidolgozták elképzeléseiket.
Rimanóczy Kálmán „küklopszi" stílusban
építi fel a színpadot az idevonatkozó
irodalom és Jászai útmutatásai alapján. A
bemutató időpontja: augusztus 15.

Jellemző a kor színházi viszonyaira,
hogy ezt a nagy érdeklődéssel várt elő-
adást sem próbálták hosszú ideig: a rendes
esti előadások megtartása mellett,
mindössze egy hétig. A két főszereplő -
Jászai Mari és Mihályú Károly -- csak két
nappal a bemutató előtt, augusztus 13-án
este érkezett meg Váradra és azonnal
megtekintette a szokatlan színpadot.
Összpróbákra augusztus 14-én került sor,
miközben a mesterek az utolsó simí-
tásokat végezték. Valószínű, hogy a sza-
badtéri Elektrára sem az egységes stílus és
a műgond volt a jellemző, hanem az
egyéni teljesítmény, a színészi bravúr.

Á nyomtatott rneghívón fél háromra
hirdették az előadást. Hamarosan kiderült,
hogy nem lehet olyan korán kezdeni, mert
sok vidéki vendéget vártak

a kora délutáni vonatokkal. Így négy órára
tolódott a kezdés időpontja.

A magas helyárak nem rettentették
vissza az ünneplő, de valami különleges
élményt áhító közönséget. Jöttek az
arisztokraták, a polgárok, az értelmisé-
giek, de a kisemberek és munkások is.

Augusztus 15-én vezércikkek köszön-
tötték a város népünnepélyszámba menő
eseményét és Jászai Marit. Á Nagyvárad-
ból: Jászai Marinak, a nagy tragikának az
volt a szíve vágya, vajba Elektrát úgy
játszhatná el, ahogy Sophokles látta:
szabad ég alatt, ezrek hallgatása mellett.
És néhány ember, újságíró, összeállt és
egész csendben, Nagyváradon, a Rhédey-
kertben színházat épített számára: íme,
tessék, megtettük neked, hogy velünk jót
tégy, hogy láthassuk, amit halandó még
nem látott, egy színházi elő-adást, kétezer
év előttről valót ..."

A művészet igazi ünnepévé vált az a
nap. A közönség már a délelőtt folyamán
kisétált nézelődni a Rhédey-kertbe.
Hatalmas jegenyék alatt helyezkedett el a
nézőtér és a színpad. A nagy, amfiteát-
rumszerű, két részre osztott nézőtér el-
foglalta az egész, úgynevezett "köröndöt".
A körönd déli oldalán állott a tizenöt és fél
méter széles, egy méter húsz centiméter
magas színpad, amelyhez - négy
lépcsőfokkal megemelt - felső szín-pad
társult. A színpadot nyolc méter magas
korinthoszi oszlopsor szegélyezte s az
oszlopsort timpanonos tetőszerkezet fogta
össze. Oldalt a Pelopidészek királyi
palotája, „az aranyban és öldöklésben
egyaránt gazdag". Á két oszlopsorban
Szophoklész és Apollón életnagyságú
szobrai, Peller Ferenc váradi művész al-
kotásai. A hatalmas színpadot két „kük-
lopszi stílusú" romfal határolta, melye-ken
négy Veszta-láng égett. Mintegy há-
romezer ember tódult ki az előadásra.

Balla Károly, jó érzékkel a szokásostól
eltérően megszakítás nélkül, egy-
folytában játszatta a darabot. A közönség
lélegzetvisszafojtva ült a helyén, egészen
az utolsó szavákig. Ekkor az előadás ün-
neplése minden képzeletet felülmúlt.
Heltai Jenő írta: „Ott a Rhédey-kert görög
színpadán, az égig érő kulisszák között,
fekete gyászos lepelben állott a busongó
Elektra . . . Ekkor természetesen már vége
volt az előadásnak és akkor természetesen
még mindenki a helyén ült és várta, mi
fog történni. Az egész dolog oly
szokatlan, oly ünnepies volt, hogy a
közönség érezte: ez nem végződhet úgy,
mint más rendes színi előadás, egyszerű
tapsolással és (hazatéréssel. Maga Jászai



Mari is úgy látszik érezte, hogy valamit
várnak még tőle: talán megindoklását az
egész előadásnak, valami ígéretet a jövőre
..

Ezért - a tapsokat megszakítva - a
színpad előterére jött s a következőkép-
pen rögtönzött: „Legyen ez a mai elő-adás
egy nagy művészi feladatnak, egy magyar
Bayreuth esetleges létesítésének
kiindulási pontja."

Az ünneplés ezután még jobban foko-
zódott. Jászait tizenötször szólították a
közönség elé. Végül sárga nappali öl-
tözékben kocsin hajtatott be a városba
Szücs Dezső, Adorján Emil és Beregi
Oszkár kíséretében. A kocsit százak kö-
vették, majd a Kert utca sarkán - jó váradi
szokás szerint - kifogták a lovakat, és
Jászai, mint a művészet fejedelme, az
ünneplő tömeg rivalgása mellett vonult be
a városba.

Este nyolckor kezdődött a társasvacsora,
ahol tósz tósztot követett. A váradi
hölgyek ezüst koszorút ajándékoztak
Jászainak, aki ezt évekkel később
Széchenyi nagycenki sírjára helyezte.

Az előadás szép anyagi sikerrel zárult. A
mintegy kettőezer forintos tiszta bevétel
20%-át a kolozsvári Mátyás-szobor költ-
ségeire ajánlották fel, egy rész a Rhédey-
kert felügyelőségének jutott, a maradék a
Hírlapírók Szövetségét gazdagította.

A korabeli magyar - sőt a külföldi sajtó
is - rengeteget foglalkozott az elő-adással,
színháztörténeti jelentőségére már akkor
felfigyeltek. A múlt századi magyar
színművészetnek alig van még egy
előadása, amelyet - a bírálatok és
visszaemlékezések alapján - olyan ponto-
san felidézhetnénk, mint ezt.

A Budapesti Hírlap augusztus i6-i
bírálatából: „Ebben a természettől és
művészi kezektől egyaránt kedvessé és
poétikussá alkotott keretben játszotta el
Jászai Mari . . . az ő halhatatlan Elektrá-
ját. Gyönyörűen, fölségesen játszott.
Hatása nagyszerű volt. A színpad zárt
kerete korlátozta hevét, de itt, a szabad ég
alatt, a hatalmas méretű téren elzo-
koghatta perzselő szenvedélyét, Elektra
minden keservét s nem kellett attól tarta-
nia, hogy túlzásba esik. Nem kellett fé-
keznie izzó hevét, nem kellett mérsékel-
nie hangját, kitöréseit. Szava végigrenett
a téren, megremegtette a sziveket. Az
urna-jelenetet megrázó hatással játszotta,
mely Oresztész felismerésénél a
legnagyobb fokra hágott."

A Pesti Hírlap augusztus I6-i száma
betekintést nyújt a művészi lélek titkaiba:
„Jászai Mari csodálatos művészete

teljes pompájában ragyogott. Úgy mond-
ják, kilépte előtt a színfalak mögött sírt és
félt, hogy trémázott és soha olyan
meghatottságot nem érzett, mint most,
amikor látta, hogy ez a nagy érdeklődés
érette és az ő kedvéért van. Az az Isten
szabad ege alatt beleélte magát abba a
hangulatba, amelybe ama régi idők mű-
vészetét képzelte, s ha egyszer-egyszer
föltekintett az ég felé, mely kéken mo-
solygó, fellegtelen volt, átszellemültség
látszott az arcán, a szemeiben és nagy-
erejű hangja zokogásában, haragjában és
örömében visszhangot vert a sűrű fák
között álló épületeken."

Több német lap küldte le kritikusát
Nagyváradra, de írt az előadásról a párizsi
Le Figaro is. I. Landau, a Berliner Börsen-
Courier főszerkesztője tanulmányszerű
cikkben foglalkozott az elő-adással és
Jászai alakításával. Bírálatának
legértékesebb része példaszerűen rögzíti
Jászai művészetének jellegzetességeit: „A
kétségbeesés egész áradata zuhog le a
színpadról a figyelő közönség felé. Ez
olyan példátlan hatás, aminőhöz hasonlót
nem ismer a modern színpad. Hatalmas és
szívet indító látvány, ahogyan üdvözli az
urnát, mely állítólag Oresztész hamvait
takarja; dédelgeti, mintha kisgyermek
volna, simogatja a holt edényt, el-
panaszolja neki szenvedéseit . . . Oresztész
elárulja magát: nem halt meg, itt van, s
Elektra a szenvedés fájdalmas eksz-
tázisából a tobzódó örömbe csap át. Mit
neki a klasszikus tradíció, mit a színpad
szigorú hagyománya ! Az öröm mámorá-
ban táncol és ugrál előttünk. Ez ábrázolás
láttán hagyományos felfogásunk
összerezzen egy pillanatra . . . Az érzel-
meknek ez a végtelen skálája szinte idegen
a mi köznapi józanságunktól. Föl-színes
modern költészetünk szinte óvatosan távol
marad a fájdalom és az öröm
ábrázolásának szélsőségeitől. Nagyon
mélyen kell elmerülni Szophoklész tra-
gikai felfogásába, Elektra érzésvilágába,
hogy megértse valaki Jászai alakítását,
amely szédítő gyorsasággal röpít föl ben-
nünket a magasba. E példátlan hatás el-
érésében a művésznőt csak mérsékelten
támogatja környezete. S ha mégis előre-
hajolva, lélegzetünket visszafojtva lessük
a sovány cselekményű tragédia menetét,
ha lázasan fölfigyelünk Elektrára, aki
idegen és tőlünk meg nem értett nyelven
szól hozzánk: ez a csodás hatás csak
ennek az egyetlen és páratlan színészi
egyéniségnek az érdeme."

Vajon mit gondolhatott maga Jászai?
Bizonyára izgatta a kísérlet. Néhány

nappal az előadás után vallotta (Nagy-
várad, augusztus 27.) : „Egész előadás
alatt remegtem, mint egy szentségtörő.
Lelkem beleolvadt a föld lélegzetébe.
Megszűntem egyén lenni. Azt éreztem,
amit mindig, ha a természethez közel
vagyok, távol az emberek műveitől, hogy
a nagyvilág egy paránya vagyok egy
porszem és egy lehellet - és a mindent látó
nagy Nap rám nézett, sugarai a szemembe
tűntek, körülöttem az eleven föld ölelő
lég, mely hajamat lengette, és előttem
ünnepi ruhában és ünnepi hangulatban
háromezer ember. Megremegtem.
Izgatottság szállt meg, mert éreztem, hogy
olyat várnak tőlem, amit nem bírok adni.
Hogy föladatom magaslatára emelkedni
nem bírok. Szám mondotta a szerep
szavait, de fejem azt gondolta .. . a színész
semmire sem volna képes, ha saját
szubjektív érzéseinek átengedné magát a
színpadon, sőt minél nagyobb
elragadtatást produkál az ember, annál
nagyobb szüksége van hideg kritikusára,
az eszére. Én például legnagyobb indu-
latomban leginkább ellenőrzöm magamat,
mint egy másik embert, és legnagyobb
eksztázisomban látom, hogy ennél vagy
amannál a mozdulatnál ruhámnak hátul
milyen ráncot kell vetnie és milyen
vonalat kell adnia. Drágán fizeti meg a
színész saját elragadtatásának árát, ha
egyszer átengedi magát szerepe közben."

S hogy miben állt a váradi kísérlet
színháztörténeti jelentősége? A színpadi
kifejezésmódok új dimenzióit kereste-
kutatta nyolc évtizeddel ezelőtt. Ma egy-
mást érik a szabadtéri játékok, az antik
tragédiákat is mind többször adják elő
eredeti helyszínen vagy rekonstruált görög
színpadon. A múlt század végén egy
szabadtéri előadás még sokkal nagyobb
újságot jelentett, s a kísérletek híre be-
járta egész Európát. A sort Perfall lovag,
müncheni intendáns kísérlete nyitotta
meg, aki rekonstruált Shakespeare-szín-
padon adatta elő a Lear királyt, s a jelen-
tősebb kísérletek sorában mindjárt a vá-
radi Elektra-előadás következik, amely a
görög világ hangulatát próbálta meg
visszavarázsolni. A hangsúly természe-
tesen nem azon van, hogy szabadtéren
játszottak, hanem azon, hogy megkísé-
relték egy régi színháztörténeti korszak
színpadát, jelzésrendszerét és stílusát
megszólaltatni. Ezek a kísérletek ugyan-
akkor egy-egy lépést is jelentettek a mo-
dern színpadi irányzatok kibontakoztatása
felé, mert mindenik felfedezett valami ősi
törvényszerűséget, aminek a színházak
később nagy hasznát vették.


