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Antik malacságok

A Lüszisztraté Gorsiumban

A sokadik tác-gorsiumi bemutatót vé-
gigülve (agyonfőve, széllel csapkodva,
moszkitókkal háborgatva) most, a leg-
utóbbinál, Arisztophanész
Lüszisztratéjánál vált elodázhatatlanná a
régóta motoszkáló kérdés
megválaszolása: vagy a szent nagy művek
avultak el mai ízlésünk számára, vagy ez a
bizonyos ízlés süllyedt olyan mélyre,
hogy az antikvitásban sem lel többé
örömet.

Példák és ellenpéldák sorjáznak: Gábor
Miklós emlékezetes Oidipusza vagy
Szemes Mari tévés Médeiája, a közel-
múltból a táci Plutosz stb. Az ízlésficamra,
a hevenyészett megvalósításra a két évvel
ezelőtti vidám színpadi Plautus-előadás
vagy a táci Hetvenkedő katona idézhető ide
(nem véve most figyelembe a kőszínház -
nyári romok közti adottságok okozta
eltéréseket).

Altalános érvényűen tehát nem dönt-
hető el a kérdés; az egyes előadások-nak
kell újra és újra bizonyítaniuk, van-e rájuk
igazán szükség, érdemes volt-e elővenni a
klasszikus anyagot. A kevés számú sikerre
vitt görög-római dráma és vígjáték azért
maradt emlékezetes, mert a rendezés, a
színészi játék elmosta az évezredek közti
tudati, élet-módbeli különbségeket s a
velünk kötös jegyekre hívta fel a figyelmet,
az „áthallásokra" koncentrálva hozta
közelünkbe egy régi kultúra kincseit.

Ahol azonban ez nem történik meg, ott
száraz tiszteletadás vagy alpári vigadozás
lesz a dologból. Az utóbbi minősítést már
a Lüszisztratéra is értem. Az alaphelyzet
közismert: Spárta és Athén
háborúskodásának az asszonyok vetnek
véget ügyes fortéllyal. Míg áll a harc,
„nincs puszi" (a darabban így mondják,
elégedjünk meg mi is ennyivel).

A gond számunkra is aktuális, talán
jobban, mint valaha a történelem folya-
mán, csak a megoldásra tett javaslat,
sajnos, világméretekben kivihetetlen.
Éppen a kérdés ma égető mivolta miatt
meglepő, hogy a rendező, Bohák György,
szinte kiirtotta ezt a rendkívül fontos
gondolati magot. Hiába Pécsi Ildikó a
főszereplő Lüszisztraté, ha olyan
körítésben jelenik meg, hogy asz-

szonyi bölcsessége háttérbe szorul, el-
szigetelődik az ugrabugrálástól, olcsó
poénkodástól. Így éppen a játék moz-
gatója válik kevésbé jelentőssé, s ezzel a
tartalom is mellékvágányra fut: a nemi
megtartóztatás kínjainak ábrázolása
eltereli a figyelmet a kiváltó okról.

Egyáltalán nem bűn s nem szorul a
közművelődési szakemberek gyomlálá-
sára, ha sokan a földre huppanáson,
pikáns bemondásokon, női idomokon és
férfihencegésen tudnak őszintén szó-
rakozni: de a fentiek tálalásán múlik,
humor vagy idétlenkedés lesz-e az
eredmény. Esetünkben inkább az utóbbi.
Való igaz, hogy a klasszikus alapszöveg is
malac a javából: de hangsúlyokon,
gesztusokon múlik, mennyire marad csak,
az.

A már dicsért Pécsi Ildikó, aki talán a
klasszikusok mai megjelenítésének leg-
jobb értője, egyedül áll tiszta és nemes,
ámde pajzán és játékos gondolataival a
fenékriszálók tömkelegében. A ravaszdi
hölgyek ugyanis: Voith Ági, Sunyovszky
Szilvia, Bajza Viktória, Kállai Bori,
Csongrádi Kata a főbb szerepekben, inst-
rukció és valódi játéklehetőségek híján
bájaikat mutogatják, igaz, hogy jókedvvel.

A kiszolgáltatott hímneműek: Szabó

Gyula, Maros Gábor, Dózsa László,
Koltai János, Korcsmáros Jenő pedig
kényszeredetten csinn-bumm cirkuszol-
nak. Megfoghatatlan, miért kell öregnek
eljátszani a nőéhségben szenvedő athé-
niakat, illetve ennyire ragaszkodni eb-ben
a szöveghűséghez; vagy állítottak volna
Maros helyett mindenképp hitelesebb
küllemű színészt a Pallasz Athéné
templomát ostromlók vezéréül.

A legszebb magyarországi római kori
fennsíkra betelepszik hát egy férfi és női
énekkar (a Primavera kórus tagjai), a helyi
kamarazenekar (Hirsch Bence
vezetésével), koreográfussal (Barta Judit)
és Kossuth-díjas zeneszerzővel (Petrovics
Emil). Ez a lista garantálhatná a
minőséget, de most nem teszi. Bal-
szerencsés módon az énekkar alkotja a
tánckart is, ezért az egyébként látványos
(Hruby Mária szép ruháiban igen mutatós)
csoportos mozgáskompozíciók enyhe
karlengetésekben és sasszékban ki is
merülnek.

A lányok ellentétben az őszre púde-
rezett, kedvetlen és szégyenlős férfi-
csapattal - élvezik a szereplést, sajnos, a
kelleténél jobban is. Csak az anyaszívek
melegednek fel ilyen mértékű műked
velősdi látványán. Pláne, ha a csemete
(rokon, barátnő) ki is mosolyog, ki is
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bólogat a sorból. Amúgy is hosszadalmas,
funkciótlan a kar ilyen gyakori
megszólaltatása. Noha az egész játékidő
alig másfél óra, a felénél már feszengünk.
A koreográfusi munka hiányosságai a
szólótáncoknál a legfeltűnőbbek - ezek
inkább csak vonaglások. Csongrádi Kata a
karvezetői szerepben élénken ráng, de ha
megszólal, a maradék illúziónk is elszáll,
hogy itt színielőadást látunk: önmutogató
nyári „kis színes" ez a humortalanabb
fajtából.

A zeneszerző 1960-ban, a Horvai István
rendezte miskolci előadáshoz írt - s a
későbbi kamaraoperája alapját képező -
színpadi zenéje szinte felismerhetetlenül
átalakítva, leegyszerűsítve s méltatlanul
megszólaltatva hangzott el.

De még az igazi, nagy, belevaló orgia is
hiányzik belőle. Pedig a várakozásunkat
csigázza - sőt, a malackodást belénk is
sulykolja - Koltai János színes papírmasé
kópéarca és profán vázaképrészletei; no
meg a végén a toplessben olajágat hurcoló
fehérszemély. A felhőtlen, vidám,
egészségesen erotikus játék helyett az idén
nem kaptunk egyebet, mint erőltetett
malackodást.

Arisztophanész: Lüszisztraté (Tác-Gorsium)
Fordította: Devecseri Gábor. Rendezte:
Bohák György. Zene: Petrovics Emil. Dísz-
let: Koltai János. Jelmez: Hruby Mária.
Koreográfus: Barta Judit.

Szereplők: Pécsi Ildikó, Voith Ági, Su-
nyovszky Szilvia, Bajza Viktória, Csongrádi
Kata, Kállai Bori, Vándor Éva, Szabó
Gyula, Maros Gábor, Dózsa László, Farkas
Antal, Korcsmáros Jenő, Koltai János.

Helyreigazítás

Augusztusi számunk 3z. oldalán tévesen je-
lent meg A. királyasszony lovagja című ka-
posvári előadás díszlettervezőjének neve.
Victor Hugo színművének díszletét Szegő
György tervezte. A művésztől és az olvasók-
tól elnézésünket kérjük.

Szeptemberi számunk Politikum - vendég-
ségben című cikkünkből sajnálatosan kima-
radt a nagyváradi színház debreceni vendég-
játékán bemutatott Mazilu-darab címe: Stíl-
bútor és fakereszt.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Hosszú, zenés nyár

Évek óta folyik a fárasztóan elvont és
egyben közhelyszerű vita arról, hogy mit
adjon a színház a nézőnek a nyáron.
Vérmes tragédiát, komor önismereti
drámát avagy csupán holmi csacskaságot.
Jelen sorok íróját azzal bízták meg az idei
nyári évadban: nézzen utána annak, mi
mindent fogyaszthat a néző abban a mű-
fajban, melyet mókának, vidámságnak és
kacagásnak nevezünk. A feladat vég-
telenül kellemesnek ígérkezett. Végre
nem kell szembesítenünk Euripidészt
Kálmán Imrével, végre nem kell meg-
oldanunk a közművelődés sarkalatos
problémáit, nem kell átugranunk műve-
lődési és művészeti szakadékokon, sőt
még az árkok betemetésén sem kell fá-
radoznunk. Örültünk tehát a forró nyár-
nak, s könnyen hittünk a mindenható-nak
vélt színházi rókák hatásos bemon-
dásainak, melyek szerint júliusban és au-
gusztusban kizárólag aranyos, könnyen
emészthető zenés darabokat szabad ját-
szani. E rókai bölcsesség szerint a leg-
minimálisabb komoly szándék is siker-
telenséghez vezet e kánikulai napokban. A
zenés gondtalanság viszont maga a szín-
ház. A tétel tetszetős. A kritikus feledi a
téli gondokat, és a középkori poétával
együtt zengi: Félre, könyvek, doktrínák, /
hív az édes dáridó! / kivirul az ifjúság, /
szűzi csokrát szedni jó, / vénhez illik a
komolyság, / neki már csak az való!
(Szabó Lőrinc fordítása).

A nehéz, sőt néhanapján nehézkes
drámák nézője e pillanatban arra várt,
hogy most aztán eljönnek az édes dáridó
percei. Eddig ugyanis végigszenvedte a
megvalósítás tökéletlenségének kínját -
mert hinnie kellett a mondanivalóban. De
ennek ezennel vége: soha többé bol-
dogtalan mélyértelműség, jöhet a nemes
egyszerűség, a kipróbáltan nagyszerű
humor, a nyári felszabadultság, továbbá a
könnyű játék szakszerűsége, mely állí-
tólag mindenféle tragédiai ügyetlenségnél
többet ér. Elvileg ez igaz. Gyakorlatilag a
képlet persze sokkal szomorúbb. Ma-
napság szórakozni éppoly emberpróbáló
feladat, mint drámailag felmagasztosulni.
Úgy tűnik, az üdítő vidámságot végképp
elűztük berkeinkből. Sajnos,

helyette nem maradt más, mint a nyálkás
szomorúság, a nyugdíjas vidámság, sőt a
kellemetlen olcsójánoskodás.

A június elejétől augusztus közepéig
tartó szép tartós nyári időszakban a zenés
színház igen változatos műfajú volt.
Kisvárdától Pécsig, valamint Szegedtől
Győrig láthattunk mindenfélét: a nagy-
operettől a rockoperáig terjedt a de-
mokratikus divatskála. Beszámolónk hét
produkciót kíván taglalni. Azért csak
ennyit, mert pusztán azokat a zenés
műveket vettük tekintetbe, melyek szi-
gorúan e műfaj határai között maradnak.
Nem térünk ki tehát a vígoperákra, to-
vábbá azokra a darabokra sem, melyek
élénkítő kíséretként használják a zenét,
kor- illetve hangulatfestésként. Ez utóbbi
megszorítást azért sem érdektelen
hangsúlyoznunk, mert a mostani nyári
évadban, éppen úgy, mint korábban, az
úgynevezett komoly darabok jó része
egyszerűen képtelen volt muzsikaszó
nélkül élni. Az évtizedek óta lenézett,
megvetett dallamok - kuplék, slágerek és
egyéb olcsóságok - jelentek meg mon-
danivalóképző elemként a történelem és a
társadalom sorskérdéseit boncolgató
színművekben. E helyeken persze mindig
idézőjelben igyekeztek előadni ezeket a
könnyű dalbetéteket. Aki nem vette észre
a művészien elhelyezett macskakörmöt, az
primér módon szórakozott, aki pedig igen,
az áttételesen. De akármi is történt,
mégiscsak az idei nyár egyik jeles
cselekedetének tarthatjuk például azt,
hogy a Zerkovitz-dallamok végre el-
követési helyükön szólaltak meg, ezúttal a
pécsi nyári színházban. Éppen ideje volt a
Csókos asszony felújításának: hisz enélkül
már lassan azt kellett volna hinnünk, hogy
az oly sokat gyalázott komponista pusztán
azért írt könnyed dallamokat, hogy
ezekkel a nehéz léptű és nehéz lélegzetű
drámai mondanivalók-hoz adjon
trambulint.

A támogatás lehet kölcsönös: hol a
megbízhatóan népszerű zene segíti a
prózát, hol pedig a zenés színház kapasz-
kodik kockázatmentesen sikeres törté-
netekbe, klasszikus tekintélyű darabokba.
Az idén mindegyik próbálkozásra
mondhatunk példát, sőt e kísérleteket
összehasonlíthatjuk a régi és közelmúlt-
beli eredeti próbálkozásokkal is. Azokkal
a zenés darabokkal, melyek önálló
történetre igyekeztek épülni. Az idei hét
előadást ezek szerint a következőkép-


