
tási hecc külsőségei uralják az előadást. A
szerzőnek kora közönségéhez szólva nem
volt szüksége útbaigazításra, ellen-ben a
mai nézőt tájékoztatni kell, életet rajzolni
a figurák mögé. Ma legfeljebb csak
nevetni lehet a két kisnemes könnyen
változó és vásárolható véleményén,
lerészegedésén, és persze mulattak ezen
száznegyven éve is, csakhogy akkor
tudták, miért váltak megvásárolhatóvá
ezek az emberek; ma viszont nem, ezért
szükséges lett volna háttérinformációt
nyújtani a szituációk pontos megértéséhez.
A tájékoztatás a szerepek „előéletének"
gondos feltárását és színpadi
viszonyrendszerük konkretizálását egy-
aránt feltételezné. Természetesen drama-
tizált történelmi tanulmánnyal nem kell
szolgálnia a rendezőnek, de a hitelesség
még a vígjátékokban is szükséges, hogy
őszinte pillanatok születhessenek.

Ezek az igaz pillanatok viszont el sem
jöhetnek, ha még kísérlet sem történik a
megvesztegetés, leitatás, megvásárlás stb.
mögött megbúvó erkölcsi botrányok
felvillantására, mert a jellem, tartás,
lelkiismeret kérdését nem lehet megke-
rülni. Valló Péter pedig elnéző volt a
Tisztújítás hőseinek gyarlóságával. Ben-
sőséges pillanatok továbbá nem alakul-
hatnak ki olyan szereplők között, akik
ugyan egy színpadon játszanak, de mint-ha
térben és időben nagyon messze lennének
egymástól. Az egyes jelenetek al-
kalmanként nyugodtan behelyettesíthetők
korábbi évek Agria-sikereiből.

Az utóbbi évek egri előadásain, ha
akadt vitatnivaló, az általában formai
kérdés volt. Idén a tartalmi üresség
olyannyira rányomta a produkcióra bélye-
gét, hogy az apróbb-nagyobb buktatók fel
sem tűntek. Egyvalami azonban mégis
szemet szúró: a díszlet (Fehér Miklós
tervei nyomán) maximálisan engedi
játszani a színészeket, de jellegtelen,
unalmas; ez is olyan, mintha ré-

A társulat munkájáról a legnagyobb
dicséret már elhangzott: színészi egyéni-
ségük „vitte" a darabot, de alakításaik
elmaradtak a tőlük megszokottól. Egyedül
Pogány Judit Kingája idézett fel teljes
személyiséget, egy egész élet történetét
kerekítve szerepe köré.

Nagy Ignác: Tisztújítás (Agria Játékszín)
Rendezte: Valló Péter. A rendező munka-

társa: Juhász Sándor. Jelmez: Jánoskuti
Márta. Díszlet: Fehér Miklós.

Szereplők: Székhelyi József, Pogány Judit,
Igó Eva, Fehér Anna, Koltai Róbert,
Reviczky Gábor, Méhes László, Gáspár
Sándor, Sipos András, Miklósy György,
Nagy Miklós, Rácz Géza.

RADICS VIKTÓRIA

Magyar Electra
a Romkertben

Bornemisza-bemutató Egerben

Az Agria Játékok Magyar Electra-előadása
halott színház volt. Bornemisza Péter
tragédiáját - régi magyar dráma-
irodalmunk legkiemelkedőbb alkotását -
Valló Péter rendezése nem keltette életre.
Munkája kvázi hagyományápolás: a
hagyomány reprezentációs célzatú rep-
rodukciója, a hagyománnyal való közös-
ség deklaratív hirdetése ott, ahol valódi
közösség nem létezik, mert párbeszéd sem
létezik.

A valódi hagyományápolás dialógus,
viszony - sőt vita. Akkor élünk hagyo-
mányunkkal - s ezáltal egymással - valódi
szellemi közösségben, ha a múltból szóló
hangokat saját kézjegyünkkel átírva írjuk
bele alakuló, változó kompozíciónkba. Ha
feltárjuk egymást. Fejtegetjük a régi írást,
s a hieroglifákból felszabaduló művészi
hang viszontszabadít: eloldozza az „itt és
most" peripétiáiba beleragadt képzeletet,
az aktualitások látásához távlatot, új
nézőpontot ad.

Bornemisza drámája is - egy iskoladrá-
ma! - néma marad, ha nem lépünk vele
mélyebb kapcsolatba, ha nem próbálko-
zunk elavult írásmódjának megfejtésével -
s gondolok itt keresztény erkölcsi és
politikai példázat jellegére -, s nem
hagyjuk kibomlani a köztünk s közte lévő
ellentmondásokat. A rendező még kísér-
letet sem tett erre; néhány színészi hozzá-
állásnak és szerepformálásnak köszön-
hető, hogy az előadás helyenként mégis
élvezhető s elgondolkodtató lett.

Volt egy különös, kihívó Clytamnestra.
Almási Éva a parázna, hitvány asszony
szokványos modellje helyett egy életre-
való, gazdag lelkű nőt alakított. Egy
minden ízében, izmában, hangjában élet-
teli, „örülni, vigadni, asszonykodni" akaró
érzéki lényt, aki képtelen elfogadni, hogy
az élet feltétele a természetesség és az
emberi ösztönök elfojtása, akinek vétke,
hogy nem tudott s nem is akart lemondani
a színekről, a mozgásról, a telt jelenről
bizonyos elvek, bizonyos jövő kedvéért,
ami - érezte - nincs. Vétke az, hogy a
jelent, az élet gazdagságát, az élő
szerelmet akarta a maga érzéki
közvetlenségében. Bűne, hogy

nem kérdezett: moshatja vér is ? Az
életösztönére hagyatkozva ölt. S nem
tudjuk megvetni és gyűlölni, hanem
szánjuk és csodáljuk, ahogy magára veszi
az iszonyú ellentmondást, amely az
érzékiség s a tudat közt feszül, a lelket
tépő konfliktust, hogy csak az életről
lemondva lehet „él-ni", s az Elemek
erőszak az ára. A természetes létezésnek
nincs tere és lehetősége, s ezért bántássá,
ördögivé fajul. Bornemisza Péter és
Almási Éva egymással vitázó
Clytamnestrája a színésznő vérbő
alakításában sikeresen áttör-te az
iskoladráma politizáló és moralizáló
páncélját, ám nem teljesülhetett ki, mert
sem a rendező, sem Fehér Anna, aki
Electrát játszotta, nem volt partnere.

Fehér Anna nem tudott kapcsolatba lépni
Electrával. Hogy az electrai elszánás - a
cellaéletre, a fiktív értékek magányos s
talán abszurd őrzésére - szintén
életfontosságú, azt Fehér Anna harsány
jajongásai, melyek csak a torkából, de
nem a lényéből fakadtak, nem tudták
hitelesíteni. Hogy a vétkes érzékiség és
életösztön hősies, szent elfojtása is bűn-
nek szülője - gyilokká váló erény -, azt a
színésznő árnyalatlan, egysíkú alakítása
nem mutatta meg.

A magasabb rendű értékekről lemondva
élni az élet jelenét, illetve lemondani az
élet érzéki gazdagságáról az értékek
őrzése nevében; elfojtani a természetes
érzéki spontaneitást, mert az bűnt hoz a
világra, ahol más törvények működnek,
illetve természetes természetességgel él-
ni, mert a jelenlét gazdagságának kiszi-
polyozása - amit az agy s az elvek tesznek
- halált s bűnt terem: ez az ellentmondás
feszül Clytamnestra és Electra
konfliktusában. E napjainknak is égető
ellentmondása azonban, melyben Eros és
Logos, erényes bűn s bűnös erény csap-
nak össze, így nem bontakozhatott ki.

Koltai Róberttől viszont figyelemre-
méltó Aeigistust kaptunk: egy szimpatikus
hedonistát, akinek nem nyomja a lelkét
semmiféle bűn, mert számára „bűn" nem
létezik, s akit már nem érdekel az erkölcs
meg a sok szó, mert elege van, csak
feledni akar, s örülni a kék egri égnek.
Jellegzetes mosolyával összekacsintott a
közönséggel, s mi feledtünk ... Így kelt
életre a Koltai-féle Aeigistus - s nem volt
Electra, aki gyászának fekete ragyogásával
szem-beszállt volna vele.

Igó Éva (Chrysothemis) korrekt és
Gáspár Sándor (Orestes) jellegtelen alakí-
tása sem látszott igazán.

Lent, a Romkert kövei között csak a



töpörödött, tehetetlen Chorus sunyított,
sírdogált, leselkedett s mindenekelőtt
félt. Pogány Judit színészi alakítása való-
ságos csoda: még a kezei is lötyögő barna
bőrű, kidagadt erezetű vénasszony-
kezekké változtak. Csak gyűrködték egy-
mást: túlélni!

Pogány Judit különös érzékenységgel
tudja színre vinni az emberi elesettséget.
Az elesett, a szerencsétlen ember szo-
rongató belső fájdalmát és alázatát, mely
kívülről olykor komikusan hat. A
nyomorúság groteszksége és e groteszk
komikum megrendítő volta, az életnek az
az alsó rétege, melyhez viszonyítva egy
Clytamnestra és egy Electra választása is
csak szerep, az a réteg, melyhez
Kosztolányinak és Pilinszkynek volt füle,
ahol tragikum és komikum, erény és bűn,
és más ilyen ideologikus kategóriák
felolvadnak a részvétben, ide tud Pogány
Judit lemerülni, s ami még több,
páratlanul tudatos és precíz szerepfor-
málással figurát alkotni belőle. Chorusa
is ebből az illékony, fogalmilag
megragadhatatlan anyagból való. Szánal-
mas és groteszk, komikus és megrendítő.
Allandóan érezhető a jelenléte Clytam-
nestra és a többiek játéka mögött
a bűnről és erényről szóló nagyvonalú

történet ellenpontjaként az esendő, resz-
kető, puszta emberi jelenlét emblémája.

S ez az interpretáció Bornemisza szö-
vegétől sem idegen. Móricz írta a dráma
nyelvéről : „Ez a nyelv annyira az iroda-
lom csecsemőkorából való, abból az idő-
ből, mikor csak épp kezdték magyar
nyelven leírni a szavakat, hogy Borne-
misza úgy volt vele, mint a paraszt, aki
megtanulván írni, élő szavait rakja
papírra."

A Magyar Electrának ez az a rétege,
amely nem fér bele az intellektuális szín-
ház kereteibe. Ama cserzett paraszti kéz
suta betűi váltak valóban élővé, színi
életté Pogány Judit Chorusában. S ez más,
mint amit a 76-os nemzeti színházbéli
rendezés nyújtott, amely a darab politikai
és moralizáló tendenciáira helyezte a
hangsúlyt, és mint amit a Várszínház
folklorizáló-táncos verziója jelentett.

Bornemisza Péter: Tragoedia magyar nyelven,
Electra (Agria Játékszín)

Rendezte: Valló Péter. Díszlet: Éberwein
Róbert. Jelmez: Jánoskuti Márta. Zene:
Sipos András, A rendező munkatársa: Juhász
Sándor.

Szereplők: Koltai Róbert, Reviczky Gá-
bor, Almási Eva, Fehér Anna, Igó Eva,
Szirtes Agi, Pogány Judit, Gáspár Sándor,
Miklósy György.

NOVÁK MÁRIA

Az elszalasztott
lehetőségek vára

Ősbemutatók Gyulán

A Gyulai Várszínház ezen a nyáron is
több ősbemutatóval büszkélkedhetett. Egy
új dráma életre hívása már önmagában
véve is nagy érdem, de életben
maradásáért az alkotók és a művek is
felelősek. Az első bemutató alkalmával
ugyancsak madárjóslás szintjén lehet
szólni a mű további pályafutásáról, ám az
elszalasztott lehetőségeket azonnal
érdemes följegvezni.

Javító-nevelő játék

Fekete Sándor, a francia forradalom, a
magyar reformkor, a Petőfi-életmű tudós
kutatója nem először jegyezte el magát
Thália papnőjével: szívesen kísérletezett
eddig is a drámai műfajjal és a
színpaddal. Színműveit igencsak el-térő
műfajokba próbálták besorolni kritikusai;
az Akar-e ön író lenit intellektuális
kabarénak nevezték, a Hőség havát
történetbölcseleti vitadrámának, az Os-
erdei szümpoziont dramatizált esszének. A
Lilla-villa titka műfaját a gyulai
műsorfüzetben a szerző így jelöli meg:
Javító-nevelő játék két pásztorórában.

Tíz évvel ezelőtt a Vidám Színpad szá-
mára írt darabjáról Fekete Sándor úgy
nyilatkozott, hogy egy hagyományos
szerkesztésű háromfelvonásos vígjátékot
szándékozik útjára bocsátani. Mostanára
alig rekonstruálható, hogy eredeti címe
szerint - a Lilla és az oroszlán két farka
miért nem kerülhetett a közönség elé.
Témája kétségkívül csiklandós, sőt, ha
belegondolunk, főhősének üzelmei ma is
kimerítenék a büntető tör-vénykönyv
valamelyik paragrafusát; de hát
Arisztophanész óta egy valamire-való
komédia mindig a társadalom súlyosabb
fonákságait állítja pellengérre.

Fekete Sándor a szatirikus vígjáték leg-
jobb mestereinek alkotásaiból merített.
Főhősének neve, Varróné és mestersége
(egy balatoni örömtanya tulajdonosa)
szándékoltan utal Shaw kemény szatírá-
jára, a Warrenné mesterségére. Az alap-
konfliktust és a cselekmény utolsó for-
dulatát is Shaw-tól kölcsönzi: Varróné
elsősorban leánya, Viki (Vivie) előtt
igyekszik titkolni jövedelmi forrását, a

Fehér Anna (Electra) és Pogány Judit (Chorus) a Magyar Electra egri előadásában
(Szántó György felv.)


