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Egy mimes Electra

Móricz Zsigmond 1940-ben részletesen
beszámol a Kelet Népében, miként és
miért szánta el magát, hogy drámairo-
dalmunk első remekét, Bornemisza Péter

Magyar Electráját átdolgozza. A mű 1923-
ban bukkant fel egy góthai könyv-tárban,
és hamarosan facsimile kiadásban került
közkézre. Ezt olvasta Móricz 1929 telén,
és mint írja: „felgyullasztva a Bornemisza
szövegétől, elhatároztam, hogy mai
színpadra alkalmazom. A darab
szerkezetileg nem látszott használhatónak,
bár el tudom képzelni, hogy ifjúsági
előadásban, a maga primitívségében még
nagyobb hatása lehetne, mint így feldolgozva".

A darab szerkezete nyilván azért tűnt
ormótlannak, mert szokatlan volt, sem-
miképp nem illeszkedett a dobozszín-pad,
a cselekményépítés, a drámatagolás
általánosan egyetemesnek vélt sablonjaiba.
A művelt közízlés ilyen mérvű pro-
vokálását - ezt Móricz szerzőként, kény-
szerű megalkuvásai révén a saját bőrén
tapasztalhatta - egyetlen színház sem
vállalta volna. Móricz tehát megkísérli a
szophoklészi szövegek transzplantáció-
jával a görög tragédiáknak a magyar szín-
padokon otthonosabb formai imitációját,
afféle klasszikus darabot létrehozni. Ezál-
tal mintegy felerősítette Bornemisza
dramaturgiájában az európai dráma fej-
lődésvonalába, a humanista-reneszánsz
színház irányába mutató tendenciákat. De
ugyanezzel a művelettel legyöngítette,
elcsökevényesítette provinciális
egyediségét, lecsiszolta középkorias nyer-
seségeit.

A Közgazdasági Egyetem amatőr társu-
lata (VIII. Tanulmány Színházi Csoport)
érdekes próbáját nyújtotta a móriczi gon-
dolatnak. Somogyi István rendező olyan
produkciót hozott létre, amely nem pusztán
visszatér az eredetihez, hanem beavat-
kozásaival döntően a darab középkorias-
ságát juttatja érvényre. Szívósan keresi, és
ha készen nem találja, hát gazdag képzelő-
tehetséggel rekonstruálja azokat a szín-
játékformákat, amelyeket a XVI. század
reneszánsz színháza a népi-vallási ha-
gyományokból megszüntetve őrzött meg.
A tájékozódást megkönnyíti, hogy e
„középkoriasságot" a kortársi magyar

amatőrizmus bizonyos stílusjegyei is elő-
szeretettel közvetítik. (Nem szabad el-
felejteni, hogy hosszú évszázadokon ke-
resztül a nem hivatásos színjáték kép-
viseli a színházi magaskultúrát, és a hiva-
tásos színművészet tengődik az éppen
hogy megtűrt „undergroundként".)

Ilyen párhuzamosságnak tekinthető
mindjárt a produkció úgynevezett közös-
ségi előadásmódja. A művészi feladatok
nem hierarchizáltak, mindenki mindig
színen van, ha az imént kórustag volt, a
következő mozzanatban már elbeszélő-
ként vagy protagonistaként alázkodik a
közös célhoz, hogy az Atreidák vég-
romlásának példabeszéd-világosságú tör-
ténetét elénk tárja. De ugyanebbe a stí-
luskörbe sorolható az is, hogy a játék
résztvevője nem átlényegül, hanem fel-
vállalja változó szerepeit, a szemünk lát-
tára nyilvánosan öltve fel - vagy téve le -
az ábrázolandó figura jelkép erejű rekvi-
zitumait (kellékek, maszkok).

Somogyi István rendezői elképzelései-
nek eredetisége abban van, hogy e
külsőségeket egy hangsúlyozottan nem
verbális színház szolgálatába állítja. Az
ötlet az első pillanatban szentségtörés-nek
tűnik. Bornemisza drámai nyelve párját
ritkító csúcsteljesítmény, kifejező-ereje,
látomásossága, lélegzetszegő ro-
bosztussága mind a mai napig felülmúl-
hatatlan, Petőfi mondását is átalakítva: a
nyelv-„teremtés másik fele". Mi indokolja
tehát, hogy éppen ez, a legerősebb
hatáseszköz szoruljon a háttérbe?

Somogyi abból indul ki, hogy a közép-
kori színház ab ovo nem irodalomcentri-
kus. Nem is lehet az. A szöveg száj-
hagyományozott, az irodalmi forma
többnyire az elhangzó textus lejegyzése,
rögzítése. A cselekménynek tehát nem a
dialógus, hanem sokkal inkább a kép, a
látványmozzanatok sora a hordozója. Ez a
vastörvény logikusan következik a
középkori színjátéktípusok popularitá-
sából (a színház afféle Biblia pauperum,
az írni-olvasni nem tudók „képregénye"),
de a sajátos játékhelyekből is. Természe-
tesen nem arról van szó, hogy Somogyi
összetéveszti a Magyar Electrát egy passió-
játékkal vagy moralitással. De joggal
feltételez a két kultúra határmezsgyéjén
álló Bornemiszáról ambivalenciát. Hogy
amíg egyfelől humanistaként, a commedia
erudita és a színjátékos hitviták
eszményeit követve adott eddig nem is-
mert elsőbbséget az irodalmi dráma-
szövegnek, a szerkezetben inkább a po-
puláris, tehát játékközpontú ábrázolás-
módhoz alkalmazkodott.

A játékmozzanatok felerősítése azáltal
megy végbe a VIII. Tanulmány Színbáz
Csoport előadásában, hogy a legfőbb
kifejezőeszközzé egyfajta mimézis válik.
Az előadók tulajdonképpen mimesek, akik
ha dialogizálnak is, elsősorban stilizált
testtartásukkal, a tánchoz közelítő
mozgásukkal jelenítik meg az ábrázolandó
figurákat. Ugyanakkor nem mond-hatók
pantomimeseknek, mert amit látunk, nem
némajáték, a gesztusokhoz dia-
lógusszövegek is kapcsolódnak (alább
kiderül, miért fejezem ki magam ilyen bo-
nyolultan), valamint hiányzik a pantomim
kanonizált jelképrendszere is. E
mimetikus megközelítésben a figurákat
szoborszerűen sűrített, fixált testtartások
jellemzik, amelyek eleve lehatárolják a
lehetséges mozgások, illetve gesztusok
körét. Electra esett vállai például a szen-
vedés, a megaláztatás testi „epitheton
ornans"-aiként hatnak, és ezt a szándékolt
bemerevülést a mozgások egy pillanatra
sem engedik feloldani. Hasonló állandó
képi cégér Aegistus kidüllesztett mellkasa
vagy Parasitus csúszó-mászó
görnyedtsége. Ez a jelrendszer a
minuciózus lelki-érzelmi folyamatok áb-
rázolását éppen úgy kizárja, mint a maszk
az arcjátékot, vagyis a középkori
demonstráció egyik fontos követelmé-
nyének tesz eleget: nem csupán a típust,
de a jellemvonást is változtathatatlan lát-
ványelemként idézi a közönség emléke-
zetébe.

Említettük már, hogy a mimes közlés-
mód szövegmondással is párosul, ha nem
is egészen a mi mai színházi fogalmaink
szerint. Az előadásban több olyan jelenet
van, amelyben a mimes mozzanatokat
Bornemisza dialógusai kísérik, azaz a
figurák mintegy megkettőződnek: a kórus
egyik tagja mondja a szöveget, míg az
egyidejű táncos megjelenítés a mimes
feladata. E megoldás a középkori
pantomim-oratórium érdekes műfaját
éleszti fel, amely pantomimmel illusztrált
szövegmondást (vagy recitálást) jelent.
(Ide sorolható például Krúdy: Az arany meg
az asszony című egyfelvonásosában a
zsoldost elragadó ördögről szóló
elbeszélés, amit két mimes tesz
némajátékával érzékletessé.) De amíg vi-
rágzása idején a pantomim-oratórium ön-
álló epikus-drámai műfaj, amely nem ke-
veredett más megoldásokkal, Somogyi
végül is összeházasítja a drámával, vagy-is
a mimeseknek egyben a figura szövegét is
a szájába adja. A váltás indítéka nem
világos, talán gyakorlati okai lehettek, de
az is feltehető, hogy a rende-



zés ezzel a brechti értelemben vett his-
torizálásnak nyújtott teret. Aegistusnak és
Clitemnestrának az Agamemnon-
gyilkosságot követő hatalmi kéjelgését
előbb a kórus két tagja dialogizálja, és
csak később veszik át e funkciót maguk a
mimesek. Ez talán arra utal, hogy e
szövegek széleskörűen ismertek, idézet-
jellegűek, a szájhagyományozott vallási
képzetek közkincsévé váltak. Hasonló a
helyzet Electra bosszúmonológjával,
amelyhez érdekes kontrasztként éppen a
Clitemnestrát alakító szereplő kölcsönzi -
természetesen ugyancsak a kórustag
pozíciójában - a hangját.

Hangsúlyozni szeretném, hogy az el-
hangzó drámai dialógusok sem teszik a
jeleneteket szóközpontúvá, a verbalitás
nem ragadja magához a vezérszerepet. A
szöveg csak kiegészítő információkat
nyújt, árnyalatlanul közöl, és sem-mi
esetre sem pszichologizál! Ezt a le-
fokozódást sajátosan segíti a játéktér
anyaga. A szereplők a passzív várakozó
vagy a kórustag minőségében egy üreges
emelvényt állnak körül. l-la jelenésük
lévén fellépnek a dobogóra, táncukkal
olyan dübögést keltenek, amit csak nagyon
egyenes, egyszínű, modulálatlan beszéddel
lehet túlharsogni. (Más okokból ezt a
beszédstílust halljuk viszont a
folklorisztikus dramatikus játékokban.)
Ugyanakkor a ritmikus dobajnak is fontos
hangulati értéke van, szervesen illeszkedik
az akusztikus hatáskeltő eszközök
arzenáljába. A táncolókat két dob irá-
nyítja, és megkülönböztetett szerepe van a
produkcióban a harangjátéknak. Ez utóbbi
asszociációs tartománya különösen
gazdag. A cselekmény kezdetén a
győztesen hazatérő Agamemnont ünnep-lő
harangzúgásnak halljuk, a gyilkosság
drámai közegeként. A Clitemnestrán vett
gyermeki bosszút a vészharangok izgatott
csörömpölése kíséri, végül a befejezésben
lélekharangként emlékeztet minden
emberi törekvés végességére. Az sem
mellékes, hogy a harangszó érzékletesen
utal a játékhely és -alkalom vallási
jellegére. Hasonló cél szolgálatába ál-
lítódik a kórus is. A reneszánsz dráma már
nem tudott mit kezdeni a görög tragédiák
kórusával, ezért válik Bornemiszánál is a
Chorus személynévvé, amelyet alighanem
a drámairodalom egyik első népi
rezonőrje, a vénasszony visel. Somogyi
lemond erről a szóló-szereplőről, és a kar
alapvető funkció-ját állítja vissza, amely
az ókori és a középkori színjátékban
egyként közös. A szereplők a kórus
szituációjában a gyüle-

kezetet képviselik, amely zsolozsmákkal,
könyörgésekkel, siratókkal, perlő és
panaszló énekekkel - olykor dialógus-
szövegeket is fohászként értelmezve -
teremt közvetlen, áhítatos kapcsolatot a
bűnös hatalomra lesújtó igazságos Isten-
nel.

A verbális elemek háttérbe szorulása
végül is a mozgásszínház látványeszközei-
nek kedvez. Díszlet természetesen nincs,
a tér mégsem marad elvont, a helyszí-
neket az amatőr gyakorlatnak megfele-
lően néhány kellék idézi fel. Így válik
például néhány bot segítségével erdővé a
szín, amelyben a vadászó Aegistus és
Parasitus a partra szállt Orestes nyomait
keresi. De a produkció legemléke-
zetesebb megoldásait a test-tablók jelen-
tik. A cselekményt végül is ezek az élő-
képek tagolják, szervezik. Mintegy sűrí-
tetten jelenítik meg a szituációk drámai
magját, erőterét. Egyszerre látomás-
szerűek és allegorikusak, mint a közép-
kori karneváli felvonulások entremetjei.
Ilyen tablóban „ábrázolódik ki" a rejtett
bűn (Agamemnon lemészárlása a fürdő
függönye mögött), Clitcmnestra jósálma
Orestes visszatéréséről, Orestes „halálos
végű" kocsihajtó versenyének csapda-
elbeszélése (amely azonban dra-
maturgiailag félreérthető!) vagy Clitem

nestra kegyetlen igazságosságú kerékbe-
töretése. Néhány kép a cselekmény illuszt-
rálásánál jóval továbbmenően teremt
valamiféle népi-protestáns ikonográfiát.
A Phokis földjére száműzött Orestes
például Sámsonként járatja a malom-
követ a leláncolt Szabadítót allegori-
zálva. Amikor Clitemnestra ostorként
csattogtatja szidalmait leányán, Electra
egy kultikus Tél/Tavasz tusakodás láto-
másával bizakodik az elmaradhatatlan
győzelemben. A játék befejezése pedig
egy meghökkentően váratlan, ugyanak-
kor, egyedül kézenfekvő tablóba tor-
kollik: az Atreida sarjaknak nem adatik
meg, hogy diadalukon örvendjenek. A
Halál utolsó táncba hív mindenkit:
győzteseket és veszteseket, igazakat és
igaztalanokat, bölcseket és oktalanokat.

Nem állítom, hogy a produkció töké-
letesen kitölti a maga teremtette kerete-
ket. Ilyen szempontból az előadás nem
teljesen megoldott. A mimen mozgások
technikai kivitelezése nemegyszer gör-
csös, nehézkes. A bemutatkozó táncok
karaktere nem elég elkülönített. Akad-
nak mozgásszínházas szempontból üres
mozzanatok is. Így Electra és Chriso-
themis verbalitásra csupaszított össze-
csapása azonnal felkelti a vérbő drámai-
ság hiányérzetét.

Mi me s Electra a VII I. Csoport előadásában


