
kommentálja a szembesítésjelenetben
hallottakat, a szerepviszonyok végig-
gondolatlansága miatt lehetetlen helyzetbe
kerül. A színész helyenként túl-
hangsúlyozza a bohócábrázolás sztereo-
típiáit, míg például a trombitameg-
szólaltatás epizódja az előadás egyik
legszebb pillanata.

A darab monologikus szerkezete minden
szereplőnek megadja a „nagy ária"

lehetőségét. Ezzel ketten tudnak élni:
Pálfy Margit és Harkányi János. Pálfy
játssza Nánási Piri lektort, aki a darab első
felében elmondja a legjobb Örkény-
egypercesek közé be-sorolható
füstmonológot. Hatásos és megdöbbentő,
ahogy egy zsidóviccbe sűríti a szerző
százezrek tragédiáját. A színésznő jól
érezte meg a kis mono-lóg abszurd
groteszkségét, bár a csattanó
hosszadalmas előkészítése miatt csak-nem
elvész a történet lényege.

Harkányi János megrendítő mono-lógja
a Novotnik, a kisemberek sorsáról az
előadás egyik legfontosabb és
legmegrázóbb epizódja. Novotni szinte az
egész darab során passzivitásra kénysze-
rül, ám kifakadásában egyszeriben olyan
főszereplővé válik, aki rádöbbenti Bara-
bást, hogy valami végzetesen megválto-
zott körülötte. Harkányi egyenrangú
partnere Barbineknek. Novotni kálvá-
riájának történetét úgy tudja elmondani,
hogy abban az események mai analízise is
megjelenik. Az a pillanat, amikor Barbi-
nek és Harkányi között kapcsolat alakul
ki, egyszeriben feszültséggel lesz teli, az
előadás egészére jellemző tempótlanság,
ritmustalanság megszűnik, valódi drámai
helyzet jön létre. Kár, hogy ilyen pillanat
csak nagyon kevés van az előadásban.

S még inkább kár azért, hogy az elő-
adás, amely kétszeresen is fontossá vál-
hatott volna, csak viszonylagosan vált
azzá, s a darab újabb értelmezése és
továbbgondolása csak részben - főleg
Barbinek és Harkányi alakításának jó-
voltából - valósult meg.

Örkény István: Forgatókönyv (Békés megyei
Jókai Színház)

Díszlet- és jelmeztervező: Németh Zoltán.
Zene: Kelemen László. Rendezőasszisztens:
Pleskonics András. Rendezte: Balogh
Gábor.

Szereplők: Barbinek Péter, Szentirmay
Éva, Gálfy László, Felkai Eszter, Hodu Jó-
zsef, Harkányi János, Pálfy Margit, Várday
Zoltán, Dénes Piroska, Tóth Zoltán Ádám,
Faragó András, Micsinyei Károly, Szat-
mári Gábor, Kovács Edit.

KISS ESZTER

A Trójai nők a
Nemzetiben

Valószínűleg nem véletlen, ha ugyanazt a
darabot egy időben több színház is
műsorra tűzi. Az ilyen esetek azt tükrözik,
hogy az adott darab valamilyen okból
különösen időszerűvé vált. De hogyan
nyilvánul meg egy előadásban, hogy a
rendező miféle aktualitást lát a műben,
milyen érvényesnek vélt gondolat
kifejezésére tartja alkalmasnak? Mert
hiszen az előadás éppen arra hivatott,
hogy ez kiderüljön - feltéve, ha fenntart-
juk azt az igényt, hogy a színház hozzánk,
a közönséghez szóljon.

A Trójai nők több olyan gondolati
csomópontot rejt, több olyan réteg met-
széspontjában áll, melyeken keresztül
megragadva a színpadra állítás „szá-
munkra valóvá" teheti. Sokféleképpen
lehet megrendezni, s a választás során
kiderül, hogy nem is olyan „egyszerű"

vagy egysíkú ez a dráma, mint ami-
lyennek látszik. Eleve többszörös kódot,
jelentéssíkot feltételez a dráma rétegzett-
sége: az euripidészi szint, a Sartre-féle
átdolgozás szintje s a magyar szín-padra
alkalmazó Illyés Gyula mondanivalója.
Ezek a kódok egymásba épülő eszmei és
történelmi jelentésszinteket hordoznak; s
a színpadi játék a maga sajátos kódjaival
próbálja közvetíteni, hogy mi közük
ezeknek a mához és hozzánk.

Győrben a Trójai nőket együtt játsszák
Szántó Péter Arisztophanész-komédiák
nyomán írt Béke című darabjával, s ebből
az egymásmellettiségből már eleve
adódik az irányt szabó fő gondolat. Ez a
párosítás már önmagában is mozgásba
hoz, működésbe lendít három alapvető
jelentésszintet. Az első a két darab
viszonyának síkja, gondolatiságuknak s
létrejöttük történelmi pillanatainak
összefüggése. A második a színjátéki
struktúrák kapcsolata, ami a két darab
előadásmódjának, vizuális fel-építésének,
stílusának egymásra vonatkoztatásában
bontakozik ki. A harmadik szint a
színjátéknak a hagyományokhoz való
viszonya (szerkezeti, egyben szimbolikus
utalás az antik görög színjátszásra,
rárajzolva a ma aktualitására, ami időbeli
folytonosságot teremt). A

hajdani aktualitás összecsengetése a mai-
val, s egyben - a forma révén - a közösségi
színház egyértelmű gondolata és hite hatja
át a győri előadást.

A Nemzeti Színházban Vámos László
rendezése inkább kortalanná teszi - s
ezáltal túlságosan is általánossá - a Trójai
nők eredetileg többszörösen is korhoz
kötött anyagát. Nem világlik ki a ren-
dezésből konkrét központi gondolat, csak a
pacifizmus egyetemes eszméje; de, hogy
mi az a többlet, amit az előadás adni kíván,
az nem derül ki.

Sokszor félreértelmezik az aktualitás
fogalmát, vagy nem mernek „aktuálisak"

lenni, mert összetévesztik a mű-vészi
aktualitást a publicisztikáéval. Azonban az
időtlenség még nem tesz időszerűvé, az
általános érvényűség még nem tesz
aktuálissá egy művet. Mind-ezek valójában
homályos és üres fogalmak mindaddig,
míg nem nyernek konkrét tartalmat.

A Nemzeti Színház előadásának éppen
az a legfőbb baja, hogy kiemelte a darabot
saját korának aktualitásából (Euri-
pidészéből és Sartre-éból egyaránt), talán
épp azért, hogy időszerűvé tegye, s ne
kötődjön egykori politikai konkré-
tumokhoz, ne béklyózzák meg a keletkezés
történelmi pillanatai, ne legyen „poros". A
konkrétumokból, a folyamatosságból való
kiszakítás azonban általánossá és
érdektelenné teszi az elő-adást. Hiányzik a
jelzéseknek az az össze-csengetése, amit
Győrben próbáltak meg-valósítani. Ez
azzal jár, hogy a jelek nem utalnak
konkrétumokra, s ezért jelentésstruktúrává
sem tudjuk össze-fűzni azokat. Vámos
László rendezése elkerülte ezt a
lehetőséget, s nemcsak azért, mert a múlt
(a dráma és a színjátéki helyzet
hagyományai) hiányzik az előadásból. Az
érvényes mai gondolat-nak sincs nyoma.
Így a múlttól és a mától is megfosztatott a
dráma.

Ezért azután légüres térben lebeg, a
történéseket, jelzéseket nem tudjuk mihez
kötni, csupán egy „szép", néhol megható,
de üres előadást látunk. A jelek és a
szimbólumok nem kapcsolódnak sem
egymáshoz, sem a művön kívüli világ
rétegeihez - a néző világához sem.

A produkció másnak akar látszani, mint
ami: aktuálisnak kíván mutatkozni, de
megfosztotta a drámát az idő-szerűség és
az érvényesség minden lehetőségétől.

A színpadkép, Csányi Árpád önmagában
rendkívül érzékletes és hatásos díszlete
például a sartre-i gondolatkörre



utal (a darab hosszú, a végtelenbe vezető,
perspektivikusan szűkülő alagútban-
folyosóban játszódik; az alagút sem-mibe
vesző végéből tűnik fel a sors-csapásokat
hozó és hordozó figurák hatalmasnak
látszó alakja). Ez az egyben börtönszerű tér
létfenyegetettséget fejez ki. Ugyanakkor
„az ember mint önmaga börtöne" gondolat
jelenik meg képileg: az ember mint
kiszolgáltatott, de egyben mint önpusztító,
önmaga korlátait létre-hozó, önnön
szabadságát megsemmisítő teremtmény. Ez
a díszlet nemcsak el-vontan szimbolikus,
hanem valóban nyomasztó és borzongató,
rideg és fojtogató tehát érzelmi-érzéki
hatásokra épül. Ugyanakkor mintha
idézőjelbe is tenné a sartre-i gondolatot,
hogy az ember kínjai legmélyén találja meg
szabadságát. E színpadkép azt sugallja,
hogy a gyötrelem, a megalázás az emberből
nem szabadsága lehetőségét szabadítja fel
(ami persze jelenthet az emberiség számára
önpusztításra való, tehát kegyetlen és
végletes szabadságot, de mindenképpen
választást), hanem csupán az egyre mé-
lyebbre húzó, bénító szorongást és félel-
met. A díszlet gondolatisága azonban nem
folytatódik semmiben, nem teljesedik ki
egységes élményvilággá a többi vizuális
elemmel és a játékkal összekapcsolódva.

Schäffer Judit jelmezei tetszetősek, de a
trójai nők ruháinak archaizálást sejtető
stílusát az időtlenség felé billen-ti a görög
katonák huszadik századi militarizmust
idéző öltözete. Ez utóbbi látványelemnek
azonban szintén nincs kapcsolódási pontja.
Igy egyik utalással sem tudunk mit
kezdeni, mert egy sem válik zárt
jelrendszer részévé, s így nem válik
konkréttá. Az istenek (Poszeidón és Pallasz
Athéné) maszkja ugyancsak egy
önmagában álló (s így az előadás
egészében nem funkcionális) utalást jelent
az antik hagyományra; emellett a hatalom,
az embertelen vak sors személy-
telenségének egymagában közhelyes fel-
mutatása. Ebben az esetben is a jel
kapcsolódási pontjai, a többi jelhez való
hozzárendelése hiányzik.

A színészi játék is az erőteljes és kö-
vetkezetesen kimunkált rendezői vezér-
gondolat hiányát tárja fel. Psota lrén mint
Hekabé és Törőcsik Mari mint Kasszandra
alakítása külön-külön valószínűleg
megrázó élményben részesítene egy-egy
monodrámában, így azonban kárba vész
erőfeszítésük, a széthullani látszó
színjátékegészt ők sem képesek összefogni.
Pedig Psota lrén puri-

Euripidész-Sartre-Illyés: Trójai nők (Nemzeti Színház). Törőcsik Mari (Kasszandra),
Psota lrén (Hekabé) és Hámori Ildikó (Iklády László felv.)

a cselekvésen túli helyzetre épül. Ez
azonban egyben a cselekvésen inneni
világgal azonos, mely a cselekvés csíráját
hordozza. E s - leegyszerűsítve - pontosan
ez Sartre egzisztencializmusának egyik
leglényegesebb pontja, az a bizonyos
„kínok mélyén" rejlő szabadság. Ami
semmiképpen sem azonos halott
passzivitással, a „nem levéssel" vagy a
„nem cselekvéssel". Itt a cselekvésnek egy
új minőségére kellene rátalálnunk, amikor
az ember végső nyomorában,
kitaszítottságában megszabadul az élet
sallangjai által (kívülről) irányított cselek-
vési lehetőségeitől, és annak a mozgásban
lévő, drámai feszültségtől terhes
pillanatnak a küszöbén áll, hogy ráismerjen
önmagára. Ami azután már a cselekvés
korlátlan lehetőségét jelenti, mert az
önfelismerés lehet ijesztő, borzalmas is,
vagy a belső lehetőségek közveszélyes
eszközként való használatára is
ösztönözhet. Ez azonban már túl van a
drámán. Úgy látszik, Psota lrén, akinek
Hekabéja képes önmagába, „be-felé" is
tekinteni, megérezte ezt, de a valódi
drámához az kellett volna, hogy az egyes
szereplőkből felszakadó indulatok
egymásba kapcsolódva váljanak egy új
minőségű cselekvés csíráját hordozó erővé.
Ez természetesen csak belső cselekvés lehet
a halálra és rabságra ítéltség pillanatában.
De ez mégis azt jelenti, hogy a passzivitás
tartománya az önmagára ismerő ember
számára külsődleges. A győri T r ó j a i nők-
előadás másra helyez-te ugyan a hangsúlyt,
ám kidolgozottsága erre a momentumra is
kiterjedt, a legyőzöttek méltóságában,
indulataik és testük (a kar) élő falként való
össze-tömörülésében mutatkozott meg.
Mivel a Nemzeti Színházban a szerepek
nem

tán, sallangoktól mentes, őszinte játéka
köré szerveződhetett volna egy egységes
előadás, ha a rendező kihasználja a
szerepben Hekabé központi figurájában
rejlő drámaiság lehetőségét.

Úgy tűnik, Psota Irénnek a darabról és a
figuráról is átélt, átgondolt értelmezése,
véleménye van, amit bele is épített
játékába: Hekabéja egyaránt bűnös és
önmaga áldozata, vádló és vádlott;
ugyanakkor a személytelen sorsnak ki-
szolgáltatott, a ránehezedő történelmi
közeg súlya alatt tehetetlenül görnyedező,
rezignált szemlélődésre kényszerített: sze-
mélyiség. A királynő és az őt körül-vevő
környezet és helyzet aktív viszonyainak
bemutatása élő tragédiát teremthetett
volna és cselekvő figurát, így azonban a
teljes passzivitás jutott az összes
szereplőnek. A kart alakító trójai
asszonyok a „lét sötét börtönébe" vetve
passzívan vergődnek, így érzelmi
reakcióik dekorációvá válnak. Törőcsik
Mari törékeny, bomlott elméjű
Kasszandrája pedig csupán betét marad az
előadásban.

Az, hogy a rendező az alakokat
szándékosan totális passzivitásra és
egymástól való elszigeteltségre ítélte,
valószínűleg egy alapvető félteértésen
alapul, a passzivitás és cselekvés
értelmezésének tisztázatlanságán (vagy a
sartre-i filozófia szó szerinti ábrázolásán).
Hasonló felfogást takar ez, mint amikor
egy naturalista darabban a hétköznapok
szürkeségét úgy jelenítik meg, hogy egy
az egyben a hétköznapi unalmat emelik át
a színpadra, amiből viszont nem lesz sem
színjáték, sem dráma; csak hétköz-napi
unalom.

A T r ó j a i nő k drámai szituációja a le-
győzöttség pillanatát örökíti meg, vagyis



állnak össze rendszerré, ezért az egzisz-
tencializmus emberének „idegensége"
többnyire a színészeknek szerepüktől való
idegenségében jelenik meg, ami abból
adódik, hogy nem találhatják helyüket és
funkciójukat a színjáték egészében.
Poszeidón (Sinkovits Imre) és Pallasz
Athéné (Csernus Mariann) szerepe
retorikus szövegmondásból áll; Szemes
Mari nem talál rá Andromache valódi
érzéseire, sem a többi szereplővel való
kontaktusra; Béres Ilona Helenája az
álnok, hódító asszony sablonjaiból
építkezik. Oszter Sándor Talthybiosza -
bár néha a részvét emberi hangján szólal
meg - nem több, mint hírnök, és Csurka
László Menelaosza sem árul el semmit a
győzők és a győzelem természetéből,
megmarad a szöveg illusztráló
ábrázolásánál.

A trójai nők kara (Hámori Ildikó,
Marsek Gabi, Pregitzer Fruzsina, Soproni
Ági, Tóth Éva) sem kap lehetőséget a
drámai feszültség felizzítására; el-
szigeteltségük, külön-külön „börtönbe
vetettségük" lehetetlenné teszi, hogy
valóságosan megnyilvánuljanak, vagyis
betöltsenek valamiféle funkciót.

Más drámák is épülnek igazán végletes
elszigeteltségre és (látszólagos) passzi-
vitásra, gondoljunk csak Maeterlinck:
Vakok című művére. Ott az elszigeteltség
és a passzivitás ráadásul explicit módon is
ábrázolódik, mégis, csak akkor lehet jól
eljátszani, ha emögött a környezet és
egymás rezdüléseire való bonyolult
reakciók és érzések eleven, „cselekvő"
dialógusa jelenik meg, külön-ben elvész a
darab lényege.

És pontosan ez a tétje a Trójai nők
előadásának is - a sokféle ötlet és a
széthúzó elemek között elvész a lényeg.
Vámos László rendezését az aktualitás
félreértése határozza meg, és ezért látunk
egy érzelmekre hatni akaró, de meg-
fogható gondolati irányvonal nélküli
eklektikus előadást, melyben leginkább az
tűnik fel, ami hiányzik.

Euripidész: Trójai nők (Nemzeti Színház)

J. P. Sartre átdolgozását magyar színpadra
alkalmazta: Illyés Gyula.

Rendező: Vámos László. Díszlet: Csányi
Árpád. Jelmez: Schäffer Judit, Zene: De-
csényi János. Dramaturg: Emődi Natália. A
rendező munkatársai: Dávid Zsuzsa és
Galgóczy Judit f. h.

Szereplők: Sinkovits Imre, Csernus Mari-
ann, Psota Irén, Törőcsik Mari m. v., Béres
Ilona, Oszter Sándor, Csurka László, Sze-
mes Mari, Hámori Ildikó, Marsek Gabi,
Pregitzer Fruzsina, Soproni Ági, Tóth Éva
és a Nemzeti Színház stúdiósai.

DÉVÉNYI RÓBERT

Élektra, haragszol még?

A Stúd ió K bemutató ja

Az Élektra-történet, ez a több ezer éves
csodálatos mítosz a kizökkent idő hely-
retolásának elkerülhetetlen szükségessé-
géről két csillagállásban különösen ak-
tuális. Az úgynevezett forradalmi hely-
zetekben, amikor diadalmas reményt
nyújt, hogy bármily legyőzhetetlennek
tűnik is a bitorló, meg vannak számlálva
percei. És a forradalmi szélcsendek idején,
amikor is szigorú önvizsgálatra késztet, és
bármily fájdalmas is, kijelöli a kényszerű
kompromisszumok határait.

Ha csak az utóbbi tíz-tizenöt év magyar
Élektra-feldolgozásait vesszük számba,
nyilvánvaló, hogy Gyurkó parabolája, de
különösen Jancsó filmje és Paál István
legendás kompilációja a szegedi JATE
amatőrjeivel az 1968-as „engedet-lenségi
mozgalmak", illetve a hazai szellemi-
politikai megtisztulás és újat akarás
jegyében születtek. Ezzel ellentétben Pósa
Zoltán nemrégen publikált „színházi
regénye", az Ama tőrök ugyanerről az
Élektra-kultuszról már a „nézz vissza
cinizmussal" kiábrándultságával szól. És e
két pólus között ott a Tanulmány Szín-ház
középkorira visszastilizált históriás
számvetése (Magyar Élektra), hogy a vár-
színházi hivatásos produkciót itt ne is
említsem.

A Stúdió K Élektra-változata is szem-
betűnően post festam jellegű. És aligha
van együttes, amelynek erre a visszate-
kintő elemzésre inkább ajánlólevele volna.
A Fodor Tamás vezette hajdani
alkotóközösség a színházi (és persze
szellemi) forradalom legelszántabb sza-
badcsapata volt. A legjobb értelemben vett
avantgarde, amely olykor egymagában,
társtalanul is képes volt izgékony
társadalmi akusztikát teremteni a legne-
hezebben megválaszolható kérdések köré.
És milyen kénköves égiháborúkat ka-
varva! Ma már szinte felfoghatatlan, miért
minősítették rendre kemény prog-
resszivitásukat agresszivitásnak, miért
ütöttek újra meg újra a szájára mind-
azoknak, akik színpadi megnyilatko-
zásaikban egy alternatív, underground
színházkultúra lehetőségeit üdvözölték.
Többet packáztak velük, mint az egész

magyar amatörizmussal együttvéve' (Ami
pedig nem kevés!)

Megérte? És egyáltalán: kikerülhető lett
volna? Lehettek volna simulékonyabbak,
körmönfontabban taktikázók? Ami pedig a
jelent illeti: fontos-e még valakinek, hogy
a viharok elültén se veszítsék el arcukat?
E kérdések még izgalmasabbak lettek
azáltal, hogy a mér-legelő igazságtevésnek
már csak Fodor Tamás a letéteményese.
Az alkotóközösség felbomlott,
molekulákká robbant, a diaszpóra ma már
hivatásos színházakban vagy maga vezette
új társulatok élén keres boldogulást. És
Fodor Élektrájának talán legnagyobb
csodája, hogy a vívódást az új, „második
generációs" együttesébe is át tudta
örökíteni.

Természetesen a fentiekkel korántsem
azt állítom, hogy az előadás csak azok-ra
tartozik, csak azok érthetik, akik ismerik a
Stúdió K történetét. Inkább a mögöttest
próbáltam érzékeltetni. Ami felhangosítja
néhányunkban a tulajdonképpen mindenki
számára egyszerű kérdésfeltevést: Mi a
hatalom és az erkölcs viszonya?
Megidézhető-e a hatalom az erkölcs
ítélőszéke elé? Vagy a politika morálját
számon kérni merő naivitás? A tudatlan
tömeg gyermeteg antropomorfizmusa?
Másfelől: ha a hatalom természetrajzához
hozzátartozik, hogy csak a legvaskosabb
realitásoknak engedelmeskedjék, miért
hajtana fejet erkölcs-bírái előtt, miért
hajlana jó vagy rossz szóra?

Hogy ezt a feloldhatatlan ellentmondást
teljes mélységében feltárja, Fodor Tamás
nem egyetlen, ennek vagy annak az
Élektra-drámának rendezői olvasatára
támaszkodik. A Vázlatsor több szerzős
mű, a színlap szerint Aiszkhülosz, Hof-
mannstahl, Giraudoux, Sartre és Sarkadi
Imre, valamint forgatókönyvíróként Fodor
közös alkotása. (E megállapítást a
következőkben finomítani igyekszem.) A
források különbsége ugyanakkor nem
jelent stiláris vagy világnézeti eklektikát.
Nem arról van szó, hogy Fodor közös
nevezőre erőszakolja az archaikust a
szecesszióval, a freudizmust az eg-
zisztencializmussal. A különböző lelő-
helyű részletekből egységes cselekményt
alakít ki. E dramaturgiai konstrukció
szerkesztési teljesítménynek is imponáló.

A brechti epikus színházra emlékezte-tő
stációkból végül is a következő mese áll
össze:

Agamemnon győztes hazatérésének és
tisztázatlan halálának ötödik évfordulóján
Élektra botrányba fullasztja a szo-


