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Az Agamemnon-
gyerekek az értékválság
centrifugájában

Euripidész: Oresztész

Furcsa világba csöppenünk. A véres le-
számolás után vagyunk, csakhogy Oresz-
tészt nemcsak az Erinniszek üldözik (az
anyagyilkosság miatt), hanem a város,
Argosz is ellene fordul. Úgy gondolják,
szép-szép, hogy megszabadította őket a
zsarnoktól, de az anyagyilkossághoz sem-
mi közük, Klütaimnésztrát mint király-nőt
nem volt haj eltüntetni, de mint anyát
bizony nagy hiba volt megölni, Igen ám,
de amíg a férfiak a röpgyűlésen e finom
distinkciókat latolgatják, addig asszonyaik
(illetve azok egy része) ide lopakodott a
színpadra, hogy Oresztész-nek és
Élektrának drukkoljon. Sőt még arra is
vállalkoznak, hogy újabb véres terveikben
segítőik legyenek. Aiszkhülosznál - alig
ötven évvel korábban, mint e
sztoriváltozatban - még az egész város
ünnepli a szabadító Oresztészt, itt már
vannak elítélők, semlegesek, titokban
helyeslők és nyílt szövetségesek. Mi tör-
tént?

De van itt más baj is. Oresztészt az
egykori, csupa-ész-csupa-agy Apollón
vette rá a bosszú gondolatára, vállalva
egyúttal a tett társszerzőségét is: ő majd
mindent elintéz. . . Most: viszont vala-
hogy elfelejtkezett védencéről, akire így a
halál vár. Szenilis már ez az Apollón?
Vagy úgy gondolja, elég csak a nagy
ügyekkel foglalkozni, s egy ember élete
(ha nem király, pláne nem zsarnok, még
csak nem is házasságtörő) nem számít?
Vagy netán az a véleménye, hogy az vál-
lalja a tettek következményeit, aki elkö-
vette, könnyű mindent az istenekre tolni ?
Bármint van is, az istenek már nem a
régiek.

És végül, valami ezzel a kemény fiúval
is történhetett az alatt az ötven év alatt,
amióta Aiszkhülosznál vendégszerepelt:
meghasonlott önmagával, most, miután túl
van mindenen, nem tud szabadulni a pro és
kontra belső vitájától. Miért nem képes
békét kötni önmagával, pontosabban: miért
nem tudja vállalni esetleges mártíromságát,
ahogy mitikus fénykorában tette volna ?
Miért űzött vad akkor is, ha az Erinniszek
éppen pihenőt tartanak ?

Kegyetlen, majdnem szatirizáló hang
szólal meg Euripidésznél, és ezt a hangot

tisztán s egyben korszerű egyszerűséggel
vallja magáénak a színpad: az istentől
elhagyott ember, a megszabadítója ellen
forduló város, aztán az egykor szent (mert
az igazság közösségét hordozó) Város
sunyi pártütése, morális széthullása - az
Oresztész-párti asszonyok titkos jelenléte
- csupa olyan változtatás az egy-kori
sztorin, ami az egységes értékrend fel-
bomlásáról vall, arról a helyrehozhatatlan
repedésről, mely megosztja az emberek
lelkét meg a világot, de az isteneket is.
Euripidész az értékválság ,,cinikus"
költője, aki kíméletlen nyíltsággal mond-
ja ki az értékek vákuumját. S talán a
legkegyetlenebb nyíltsággal az
Oresztészben. A Nemzeti ennek az
Euripidésznek (az antik módon
„deheroizált"

Oresztész) magárahagyottsága szinte tel-
jes. Hiába ítéltetnek ketten halálra húgá
val, Élektrával, hiába a közös sors - neki
önmagával van baja. Rokona, akitől teljes
joggal remélhette szabadulását, Meneláosz
a koronára kacsintva, vagy gyáva
taktikából? -sorsára hagyja. A városban
akadnak ugyan, akik mellette szavaznak,
de az eredmény lesújtó, a döntő többség
ellene fordul. Csak választott társában,
Püladészban talál hű társra. Itt kezdi sej-
teni, hogy a „világhelyzet" változott: a
vérségi köteléket nemcsak ő tagadja meg a
kor sem veszi már komolyan. De még
ezzel a Püladésszal is csak a vállalkozás-
ban talál társára, vele mint ember, mint
egyén ismét csak egyedül marad. (Majd
látni fogjuk, hogy ugyanezt az egyedüllé-
tet, a csupán „célracionális" közösséget

Euripidész: Oresztész (Nemzeti Színház). Oresztész (Cserhalmi György) és Püladész (Dörner György)
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vágyban úszó (bár megint csak megszál-
lott, démonikusan felszabadult) „hős" lesz.
Ez a túl gyors, elkapkodott „ráharapás" az
újabb gyilkos merényre, azonban színpadi
telitalálat. Ez a döntő gesz-tus arról szól,
milyen rövid a lélek útja, ha nem tudja
vállalni önmagát - ám helyette egy újabb
gonoszság véres pótcselekvésébe vetheti
magát. Cserhalmi - színpadilag jogosultan
- egyszeriben el-felejti bénultságát, végre
lehet valamit csinálni, sőt valami véres,
gyilkos merényt, amivel bosszút lehet állni

C

li meg húgával, Élektrával is: senkivel
em tud test-lélek egységbe forrni, közös
yelven szót érteni, azonos világban lé-
gzeni.) Magányra van ítélve, mert sen-
inek sem vallhatja meg legmélyebb két-
égét, pontosabban senki sem kíváncsi
rre a kétségre, ha netán megvallaná: neki
z a baja, hogy egyetlen instancia sincs már,
mi igazolhatná tettét, amire mint
ormára hivatkozhatna, és ami így meg-
édhetné önmagával szemben. Euripidész
emcsak az értékek válságát, az egységes
ormarend szétesését írta meg, ha-nem
nnak az embernek belső kálváriáját is,
kinek most egyedül kellene vállalnia
tteit és annak következményeit. Aki-
ek tehát hirtelen - felnőttként kellene vi-
elkednie, megértenie, hogy individuális
orsa van. Ez az új korszak első, tragikus
övetkezménye, s mi mai nézők is erre a
ordulatra vagyunk fogékonyak. A tradi-
ionális értékek és normák megroppaná-
ának következménye, hogy ki-ki maga
píti ki etikáját, és egyúttal arra is köte-
zve van, hogy vállalja is ennek az érték-

endnek minden velejáróját.
Csakhogy az emberiség most, Euripi-
ész Oresztészében, 408 körül, kerül elő-
zör ilyen képtelen, túlméretezett feladat
lé. Oresztész ezért nincs még felkészülve
rre a felnőtt, önmagát vállalni képes
eakcióra. Nem is tudja elképzelni, ho-
yan lehet másképp viselkedni, mint az
tenektől várni a védelmet, a következ-
ények elhárítását. S ez majdnem termé-

zetes: azért nem tudja magát vállalni,
ert még nem volt ideje, még kevésbé
intája arra, hogy eltanulja, hogyan is

ell elviselni ezt az individuális Ént, ami
ég a modern embernek is nehéz kereszt,

ár nekünk már volt ebben némi
kolánk. A felgyorsult történelem most
zt a hipp-hopp feladatot zúdítja Oresz-
sz nyakába, akinek fogalma sincs, mit
ezdjen vele. Ez az inkongruencia a „he-
yek fia" belső meghasonlásának leg-
élyebb oka.

Cserhalmi Györgynek már a maszkja
(vagy: sebeit fedő kötése?) is erről a belső
harcról árulkodik. Pontosabban: az
árulkodik, ahogy viseli arcát (maszkját).
Az első részben ugyanis a megkettőzött-
ségnek, a menekülésvágynak ezt a még
nem látott, soha nem ismert, megfogha-
tatlan ellenségét szeretné lerázni magáról.
Nem tudja elhinni, hogy a kínzója belül,
lelkében rejtőzik. Csak neki van maszkja
a színpadon, mert ő az, aki nem ismer
önmagára, s akire a körülötte levők sem
ismernek rá, s ő az, aki menekülne emez
ismeretlen elől. S persze - képtelen egér-
utat nyerni. Mikor az Erinniszek „tá-
madnak", Cserhalmi nem az őrületet tárja
elénk, hanem a meghasonlás felfoko-
zódását, azt a gesztust, ahogyan erre a
felnőtt sorsra mint ismeretlen démonra
mered tekintete, ahogy - az őrülettől csu-
pán segítve - ettől menekülne. De kép-
telen futni önmaga elől, csak roggyant
térddel kering az egykor csodálatos pa-
lotatér ma már málladozó, feltöredezett
kockakövein: össze van zárva ismeretlen
ellenségével. Önmagával - akinek fel-
nőttként lennie kellene.

Most jön azonban Euripidész első „ci-
nikus"-realista fordulata. Püladész ekkor,
a téboly határán keringő Oresztész
kétségeinek csúcsán mondja el szabadító
ötletét: szépen megölik Meneláosz felesé-
gét, Helenét, s mivel a város - a trójai
népirtás miatt - ezt az asszonyt jobban
gyűlöli, mint őket, meglehet, fordítanak
ítéletükön. (Csak zárójelben: ez is az új
helyzet karakterisztikuma. Püladész már
tudja, hogy ez a látszatra „elvi" felhábo-
rodás és etikai-jogi ítélkezés megfordít-
ható, mert megvásárolható: az egykori
állhatatosság éppúgy a múlté, mint a
megvesztegethetetlenség.) Cserhalmi úgy
kap ezen az ötleten, hogy fel sem fogja,
miről is van szó valójában. Még nem jut
el tudatáig, hogy ez az ötlet a szabadulást
és életet jelenti, máris vált - a tétova, bé-
nult emberből, elektrifikált, gyilkos tett-

- nem is annyira a világon, mint saját
frusztrációjáért, legalábbis bele lehet
fojtani a belső válság elviselhetetlen
hangjait.

Zsámbéki Gábor ennek a váltásnak ko-
reográfiáját is pontosan építette fel: Pü-
ladész, aki csak cél-eszköz fogalmakban
tud gondolkozni, most is hideg fejjel
gondolja végig és meséli el tervét, az ő
hűvös gengszternyugalmán mérődik
igazán Cserhalmi-Oresztész izgatott ka-
maszhevessége. Ezzel a Püladésszal ösz-
szemérődve derül ki róla, hogy őt csak az
önfelejtés minél gyorsabb lehetősége ér-
dekli, a megkönnyebbülés, hogy ismét van
valaki, aki szenved helyette, és van valaki,
aki tanácsol, akit lehet követni - hogy tehát
nem kell felnőttként, magára utaltan
tépelődnie, szenvednie, gondolkoznia.
(Kár, hogy Dörner György nem tudja
igazán „kijátszani" e kontrasztdramaturgia
minden színét.) Már rohanna a palotába
kardjával - és csak ekkor esik le a
húszfillér, hogy itt nem is a gyilkosság, a
bosszú a lényeg, hanem az, hogy ennek
fejében esetleg felmentik őket az argosziak,
hogy megmenekülhetnek a haláltól.

Cserhalmi és Zsámbéki itt a keserűen
démonikus Euripidészt szólaltatja meg:
ebben a jelenetben ugyanis nem a „bűn
újra bűnt szül" közhelye kap hangot, a
játék szatirikus kíméletlenséggel annak a
„mű-egérútnak" belső logikáját tárja fel,
amit Oresztész maga is teremt, mert bele-
vetíti a meghasonlástól való szabadulás
reményét: mivel döfni már tud, ez ismer-
tebb út, mint az a másik, ami fennköltnek
tűnik, de kínzóbb és képtelenebb : a fel-
nőttség, az önnön sors vállalása.

Aztán újabb „csavar" következik,
Zsámbéki ezt is engedi felerősödni: sem
Oresztész, sem Püladész nem veszi észre a
terv gyenge pontját. Ehhez már női
ravaszság szükséges: a bosszú fortélyai-
hoz értő, aprólékosan tervező külső szem:
Élektra találja ki a vállalkozás „biztonsági
hálóját". Ejtsék túszul Me-

serhalmi György az Oresztész címszerepében



neláosz lányát, s ezzel meg tudják akadá-
lyozni, hogy a gyávának bizonyult rokon
bosszút állhasson, sőt így arra is rákény-
szeríthetik - ha netán szükség lenne rá -,
hogy a várossal szemben melléjük álljon a
kétszínű rokon, mégpedig egész had-
seregével. itt is jókora „személyiségcse-
rének" lehetünk tanúi: az egykori, tün-
döklő Élektrából ravasz, bosszúálló
„hősnő" lett. Csakhogy ezt a változást a
darab egészen eddig a kulcshelyzetig ti-
tokban tartotta: eddig úgy látszott, ez a
lány még a régi világból maradt itt, a
tradicionális morál sziklaszilárd hősnője,
akit nem ért még utol az értékek és nor-
mák válsága. (Igy például ő az, aki ön-
ként akarja vállalni a halált, mikor még
úgy áll a játék, hogy pusztulniok kell, nem
retten meg a város ítéletétől, csak bátyját
sajnálja.. .) Ebben a pillanatban azonban
alakot vált: kiderül, hogy ez a „klasszikus"

tartás csak többé-kevésbé törékeny
műanyag volt vagy mállófélben levő
maradvány. Mikor a menekülés reménye -
bármi szörnyű is az ár, amit fizetni kell
érte megcsillan, kitör belőle az addig
rejtett, démonikus lényeg, a „másik Én".
Ezért ő lesz a túszdráma vezénylője,
evilági ellen-Erinnisze.

Az egykori hősökből a gyilkolás mint kiút
rajzol megszállott, vérgőzös terroristákat.
Persze nemcsak ez - nincs mibe
kapaszkodni, mire támaszkodni: „ügy" már
nem létezik számukra, a „város", az
egykor szent küldetés instanciája már el-
játszotta fennkölt szerepét, az istenek,
akik cserbenhagyták őket, megérdemlik,
hogy helyettük most ők, földiek játsszák
ezt az istenszerepet, azaz élet és halál
játékait - bárkive l , aki kezeik közé kerül. A
végzetet, az antik sorsot, vagy mai
olvasatban az ember individuális etikáját
úgy kerülik ki, hogy ők játsszák a végze-
tet - mások számára. Terroristaként csap-
nak le Helenére és Hermionéra. Élvezik a
minden etikai norma nélküli „szabad"

tombolás mámorát: azt, hogy az értékek
romjai alól egy tökéletesen értékmentes
megoldásba találtak egérutat. Észre sem
veszik, hogy most már csak gyilkolnak,
hogy ezzel minden értéken kívülre mene-
kültek önmaguk elől.

Zsámbéki Gábornak komplikált szín-
padi struktúrát kellett felépítenie. Ez a
kelepceszituáció ugyan egymásra utalt em-
berek drámája, csakhogy ezek mindegyike
külön-külön világot alkot. Itt minden
figurát más és más etika, más álom, más
érdek és gondolat vezet. A kapcsolatok
legfeljebb célracionálisak, a társak csak
szövetséget kötnek valamire. Zsám-

A Hírnök (Horváth József ), Élektra (Molnár Piroska) és az argoszi asszonyok kara.
( l k l ád y L ás z ló f e l v é t e l e i )

zés és birkózás valami őrült keveréke itt,
a málló köveken. Mintha ki akarnák
préselni egymásból azt, amit hiába re-
mélnek a másiktól, mert elérhetetlen. Va-
lami „csakazértis" vadsággal tépik-harap-
ják egymást, hátha sikerül a bőr, a hús, a
testi burok alá kerülni - a lélekig; eljutni a
vágyott-elérhetetlen társhoz.

Külön világot alkot itt mindenki, csak e
kelepceszituáció látszatközösségében
mindez fokozatosan derül ki. Itt értjük
meg igazán, miért helyesel szinte minden
protagonistának az argoszi asszonyok
kara. Pillanatok alatt. cinkosai lesznek a
terrorista túszügynek, Meneláoszt körül-
szaglásszák, de nem ítélik el (már meg-
szokták, hogy ilyenek az emberek); csak
Helenét gyűlölik (férjük halálának okát
látják benne). De ez a több irányba is
működő igazságtevés, vagy a vitázók
mindegyikének helyeslő magatartás eb-
ben az új világban szinte természetes
reakció: többféle etika létezik már, nem-
csak egyetlen norma szerint lehet élni, s
ki tudja eldönteni, melyik az „igazi"?
Hiszen nincs már „instancia" sem - lásd a
késlekedő (alvó, szenilis vagy ügyetlen-
kedő ?) isteneket. Oresztésznek is ezt kell
megtanulnia, ha élni akar, pláne túlélni,
meg kell szoknia, hogy nincs „kitüntetett"

értékrendszer. Az asszonyok még nem
tudják ezt az új törvényt, de már aszerint
cselekszenek.

Innen, a kórus szemével látva a törté-
netet, még drámaibbnak tűnik a szereplők
monászléte, a drámai összetartozás
feltételessége: mindenkit valami más fog-
lalkoztat, s mindenki csak annyira képes
figyelni a másikra, amennyire épp szük-
séges. Mert mindenkit más elvek moz-
gatnak. S a. kórus - elsősorban Máthé
Erzsi, Olsavszky Éva, Bodnár Erika -
rendkívül árnyaltan, visszafogottan, ám
épp ezért jóval drámaibb erővel van jelen a
cselekmény eme mélyebb rétegében.
Nemcsak azt jelenti ez, hogy ez a kar

béki ennek a széthulló etikai világrend-
nek érzékeltetésére a legmerészebb meg-
oldást vállalja - sikerrel : azt a látszatot
kelti a dráma csúcspontján (tudatosan,
„becsapva" a nézőt) mintha „szétmenne"

az előadás, mintha ezek a jelenetek az
egyes „külön világok" egymástól eltérő
színezetű rajza miatt nem találnának kö-
zös fókuszra. De csak azért kelti ezt a lát-
szatot, hogy annál hangsúlyosabban de- ,

rüljön ki, milyen feszesen játszanak
együtt ezek a figurák, hogy egy „másik
síkon" (a célracionálison) mennyire ma-
ximálisan együtt vannak. Csak emberileg
választja el őket fényévnyi távolság. Ezek
a figurák csak tetti és logikai mivoltukban
tartoznak össze - lélekben mind-egyikük
egy-egy kis monád. Oresztészt és
Püladészt nem a lélek mélyéről fakadó
barátság tartja össze, hanem a szövetke-
zés. (Hiszen már az első gyilkosságot
Aigüszthoszét is Püladész agytrösztje
találta ki, a hűség és barátság mélyén az
„éceszgéber" és zseniális „tett-ember"

egymásrautaltsága rejlik, nem a lelkek
ölelkezése.) Elektra is kívülről éli meg a
testvéri ragaszkodás melegségét: hűséges,
vigasztaló, maga az „ügy", de képte-
lennek. bizonyul arra, hogy közel férkőz-
zön Oresztész igaz, tragikus sebéhez --
igaz, Oresztész sem igen „vall" neki, de
ennek a lánynak sincs érzéke meglátni,
hogy valami más is bánthatja bátyját,
mint amiről ő beszél . . . Elektrát tökéle-
tesen más gondok gyötrik - amiket az-tán
ő sem tud senkivel sem megosztani,
bátyjával sem. Legfeljebb az argoszi asz-
szonyok karával . . . Ez a lány, titokban,
belül, hosszúra szomjas szűz - kívülről
test-vér. A belső és a külső az ő alakjában
is hermetikusan el van zárva egymástól -
társa felé. Molnár Piroska és Cserhalmi
György ezt a látszólagos egymásban élést
és lényegi távolságot a kontrasztok dra-
maturgiájával érzékelteti: búcsúképpen
összeölelkeznek, de ez a csók a szeretke-



végre először nem kiabál, nem akar „kó-
rusban" énekelni, hanem azt is, hogy tag-
jainak individuális arculata van, és hogy
végre színpadilag is érthetővé válik, miért
és mikor vesznek részt a játék titkaiban.
De ismétlem: ez a kórusmegoldás teszi
láthatóvá a protagonisták, a „hősök"

világának, együttlétezésének látszatát - a
külön-külön „magánvilágokkal" alkotott
kontrasztját.

A stílusában is feltöredezett előadás
egyik pompás groteszk felhangjátéka
Vajda Lászlóé. O az a fríg katona, akinek
sikerül kimenekülnie a gyilkolászásból,
Helené palotájából. Persze elkapják, és ez
az eunuch most annak szatírjátékát játssza
el, ami „fenn", a hősök szintjén zajlik:
hazudik, fogadkozik, korábbi hiteit olcsón
leköpdösi, csak menekülhessen. Csak
túlélhessen, akarom mondani. De nem ezt
játsszák az Agamemnon-gyerekek is ? A.
fríg harcosnak már nincs miért hősnek
lennie: Helené meghalt, idegen városban
oly mindegy, hogy szabadul vagy hősi
halott lesz. Neki éppúgy nincs miért
etikusnak maradnia, ahogyan
Oresztésznek sincs „miért" meghalnia
(elvért? etikai értékekért? a városért? az
istenekért? - egyik sem „igazi" már...).
Vajda kitűnő, színes groteszkje tehát csak
látszólag üt el az előadás alapszínétől : épp
ez a más játékmodor leplezi le a fő-
alakokat. Mindnyájan ilyenek vagytok,
mint én, az eunuch. Az már csak formai
bravúr, hogy ez a csupa móka játék ki-
tűnően oldja a második rész irtózatos fe-
szültségét: pont az i-n...

Aztán felgyorsul a játék - kezdődik a
terrorista krimi. A színpadfenéken fel-
épített háromméteres kapu tetején hasal-
nak Oresztészék, és mintha a filmvágás
technikájával varázsolnák oda Meneláosz
meggyőzésére Udvaros Dorottyát
(Hermionét), hogy minél gyorsabban nyi-
szálhassák a nyakát, ha netán nyűgös-
ködne a hadvezér. A pókerparti pillanatok
alatt eldőlne a gyilkosok javára, ha nem
érkezne meg az álmatag-feszengő
Apollón, hogy bájos, hihetetlen happy
endjével lepje meg a közönséget. Balkay
Géza azonban ezt a mindig kínos üres-
séggel vagy ügyefogyott naivitással mű-
ködő jelenetet ironikus geggel oldja fel:
úgy mondja el szövegét, mintha főnökei, a
főistenek ráerőszakolt üzenetét hozná.
Vonakodva, hiszen jobb szándéka ellenére
teszi, vagy talán már el is felejtet-te java
részét, örül, hogy a lényeget elő tudja adni.
Be van programozva, s ha nem lenne
függelemsértés belőle, legszívesebben
hagyná az egészet a csudába.

Unottan, gépiesen, el-elkalandozva
mondja fel a leckét: kár ezeknek rendet
csinálni, az isteneknek van bajuk elég, kár
az emberekre pazarolni erejüket-idejüket.
Különben is csak ilyen otromba módon
tudnak már „közbeavatkozni" - a „deus ex
machina" elavult csodájával. Ki hisz ebben
manapság? De hát parancs az parancs -
akkor viszont nesztek egy jó vaskos happy
end.

És az ember - nemcsak Oresztész -, ettől
az unott-cinikus színjátéktól is boldog
lesz, végre lehet valamibe kapaszkodni:
„sorsommal békét kötök" - mondja az
imént még gyilkolásokra kész Oresztész,
és megy tovább az élet. Talán ennyi is
elég, hogy majd kitaláljanak maguknak
egy új személyazonosságot, etikát, gerin-
cet felnőttséget. Ok is, mi is.

Most még arról kellene írnom, hogy
régen láttunk antik tragédiát ilyen sok-
rétegűen, visszafogottan, világhelyzetre
figyelő módon színpadon. Zsámbéki igazi
teljesítménye azonban Euripidész
felfedezése, és „célozgatás" nélküli fel-
tárása egy ismeretlen rejtélyű világnak.
Zsámbéki tudja, hogy a színházban cé-
lozgatni méltatlan gyerekeskedés - az
egésznek kell megszólalnia, és a jelenről
világképszinten vallania. Az ő színpadán
így szólal meg Euripidész. Ebben a mun-
kában Tandori Dezső fordítása volt se-
gítségére (Fodor Géza dramaturgiai köz-
reműködésével). Pauer Gyula csinálta ezt
a szétmálló, múltból felmagasuló palotát
és műemlékteret. (Amin azonban, valljuk
meg, kemény feladat lehet játszani -
mezítláb akrobatizálva: mindig attól
féltem, valaki kezét-lábát töri.) Mégis: ez
az „emlékmű" a letűnt kor és egyben az
utolérhetetlenül monumentális egykori
értékvilág együttes ellentmondását idézi.
Ruhái - ezek az áttetsző muszlinanyagok,
alig kivehető vérfoltokkal, fakó szí-
neikkel, ugyancsak ezt a megviselt-le-
strapált életteret, az önmagukkal küszködő
embereket emelik ki.

Euripidész: Oresztész (Nemzeti Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Dramaturg: Fo-
dor Géza. Rendező: Zsámbéki Gábor. Dísz-
let- és jelmeztervező: Pauer Gyula. Szcenikus:
Bakó József. Zeneszerző: Jeney Zoltán.

Szereplők: Molnár Piroska, Moór Marian-
na, Bodnár Erika, Csernus Mariann, Máthé
Erzsi, Olsavszky Éva, Pregitzer Fruzsina f.
h., Zolnay Zsuzsa, Cserhalmi György, Gel-
ley Kornél, Kun Vilmos, Dörner György,
Horváth József, Udvaros Dorottya, Vajda
László, Balkay Géza.
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A Boldogtalanok vigasza

Füst Milán-dráma
a Katona József Színházban

tödször kerül színre Füst Milán fiatalkori
drámája, a Boldogtalanok. 1923-ban
néhány előadást ért meg az Írók Be-
mutató Színházában (ezt az előadást 1926-
ban felújította Forgách Rózsi színháza), rá
negyven évre a Madách Színház Ka-
maraszínházában Pártos Géza fedezte fel
igazából a darabot, majd 1978-ban Szol-
nokon Székely Gábor színpadra fogal-
mazása nyomán vitathatatlanná vált, hogy
Füst Milán műve a magyar dráma-
irodalom és színházművészet legnagyobb
alkotásai közé tartozik. Végül ugyancsak
Székely Gábor rendezésében idén a dráma
végre bekerült a Nemzeti Színház
repertoárjába is.

A négy évvel ezelőtti előadásról szólva
Koltai Tamás a SZÍNHÁZ-ban közölt
kritikájában (1978. május) azt írta: „az
előadás befejezett ténnyé teszi, az előz-
mények ismeretében, hogy most már
Székely Gábor színházáról kell beszélnünk".
A Katona József színházi Boldogtalanokat
nézve, újból el kell tűnődnünk, milyen is a
Székely Gábor-i szín-ház? Milyen volt az
a színház, amelyet a rendező rövid
négyéves nemzeti színházi működése alatt
igyekezett kialakítani? Mert ahogy Koltai
a szolnoki Boldogtalanokat összegzésnek
érezte - s utóbb ki-derült, valóban az is
volt, hiszen a rendező ezzel a bemutatóval
búcsúzott Szolnoktól, úgy a pesti előadás
is vala-miféle summázatta Székely Gábor
egy rendezői periódusának.

A Székely Gábor-i színház lényegét
keresve egy Bálint György-írás kínálkozik
válaszul. Az 1932-es Művész, vigasztalj !
című cikkében Bálint György így ír:

„»Most nem olyan művészre van szük-
ség, amely nyugtalanít, hanem olyanra,
amely vigasztal! «- jelentette ki egy rend-
őrtiszt, egy közeli ország fővárosában, egy
színdarabbal kapcsolatban. A megállapítás
rendkívül hasznos, mert a szak-értők
Arisztotelész óta hiába vitatkoznak azon,
hogy mi a művészet célja, és most végre
közigazgatási úton »nyert megállapítást«,
hogy a művészet célja a vigasztalás." Majd
- miután sorra veszi az író a


