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Az éj és az éjjel

Görögök a Körszínházban

Harminc évvel ezelőtt, 1958-ban nyitotta
meg kapuit a Körszínház. Szükségképp -
és szimbolikusan - a négy égtáj irányá-
ban. Az idézőjelben értendő „világbaj-
nokság", melyet a létrehívó, a minden-
kori gazda, Kazimir Károly említ, az iro-
dalom és a színház föld körüli „verseny-
pályájára" hívta a nyaranként toborzódó
és összeszövetkező művészeket. Míto-
szok, eposzok, görögök, Dante, Shakes-
peare, Milton, Rabelais, Corneille, Cal-
derón, Petőfi, Brecht és mások váltották
egymást a kánikulai teátrumban. Az egyes
előadások közül nem keveset érhetett
szigorú bírálat, volt, amely a kritikai
diszkvalifikálásra is rászolgált - de volt
aranyérmes produkció is, és Budapest szín-
házi térképe, a szezon egésze ma már
elképzelhetetlen a Körszínház nélkül. Ami
persze nem jelenti, hogy a következő har-
minc évnek nekivágva ne kozmetikáz-
hatná kissé az arculatát - ám Kazimir alig-
ha érdeklődik a kéretlen szépészeti szak-
tanácsadás iránt.

Akárcsak a hajdani megnyitón, most is
(részben nyilván emlékező gesztussal)
Szophoklész Antigonéját vitték színre,
utána pedig ezúttal Arisztophanész Plu-
toszának átdolgozása következik. Tragé-
dia és komédia együttese egy kissé
hasonlít a régi görög ünnepi játékok
progamjára. Az 1988-as (majd a Tháliába
is beköltözött) műsor két részét csupán a
díszlet ismerős karéja, a kapukkal meg-
tört kőfal öleli egybe. Más kohézió nincs,
mert nem is föltétlenül szükséges. Ezért
csak belemagyarázásnak vélnénk az olyan
kapcsolódásokat, mint hogy például Kreón
szerint sem boldogít az átkozott pénz,
vagy hogy a bölcsesség sajnos mindig
késve szállja meg az embert. Ennek
ellenére a drámai műnem két alfaja, a
tragédia és a komédia kancsalul rímel
egymásra, már csak attól is, hogy
majdnem ugyanazok a színészek jelennek
meg a szünet előtt és a szünet után, két-
két különböző jellembe lehelve életet.

Az Antigoné a sötétség, illetve a sötétség
elleni halálos jajsikoltás drámája - s annak
drámája, hogy a sikoltás nem oszlatja el a
ötétet. Az egymás kezétől elvérzett test-

vérek pusztulásánál is feketébb éjleplet
von Théba fölé a zsarnoki kegyetlenség,
a hatalomfitogtató parancs esztelen és
amorális volta. Kreón díszes temetéssel
vesz végbúcsút Eteoklésztől, Polüneikész
hantolatlan holttestét viszont a hol-
lóknak és a vadaknak veti. A város hős
védőjének minősíti az egyiket, hazájára
támadó árulónak a másikat. Az ily elha-
markodott, igaztalan ítéleteket sokszor
módosítja az utókor - de mit ér ezzel a
nép, melyet itt a vének kara képvisel, s
melynek a saját lelkiismeretével kell
elszámolnia?

Antigoné imádkozik fivére teteme mel-
lett, jelképesen homokkal szórja be a ha-
lottat, s mivel a királyi parancs megsze-
géséért halál várna rá, az öngyilkosságba
menekül. Követi őt a túlvilágra a vőle-
génye, Haimón, Kreón fia is, majd a fiút
a leroskadt anya, Eurüdiké. Egy perc ele-
gendő, hogy legyalulja a föld színéről
Kreón szeretteit. Rosszul szerette őket.

Szophoklész örökbecsű drámája sok-
féleképp lenne aktualizálható napjaink-
ban is. Kazimir nem tartotta szükséges-
nek a hangsúlyos, naprakész értelmezést,
s ebben egyetérthetünk vele: ez a
remekmű tolakodás nélkül is beszél ön-
magáért. Méltósággal és kikezdhetetlenül
érvel a természeti vagy isteni - tehát:
emberi - alaptörvények axiomatikus er-
kölcsi igaza mellett (halottról evilági élő
nem dönthet már, s a halottnak minden
körülmények között végső nyugodalom
jár), s cáfolja, porig sújtja az emberi ön-
kényt - tehát: az embertelenséget. Kellően
hangos figyelmeztetésként, tanulságként
mégsem szólal meg a szophoklészi intés.
A színészek az iskolás elsajátítás nem
lebecsülendő szintjén fogadták be és
fogadták el a klasszikust. Többségükből
hiányzik az azonosulás, az átizzított
együttérzés, a teljes mű végiggondolása.
Akik pedig kivételek, jobbára azok is
mesterségesen gerjesztik játékukat.
Emelkedettség helyett nem leplezhető,
maníros emeltség mutatkozik. Részben
áldozatul esik ennek a játékmódnak a
címszerepet alakító Igó Éva is, aki pedig
a becstelenség, az agresszív és ostoba
parancsosztogatás elleni tiltakozás ideg-
lázával a nézők erkölcsi érzékét is föl-
fűti. Különösen emlékezetes az a tébo-
lyig világos perce, amikor vallató tekin-
tettel, a rángó arcot kisimítani kész mo-
sollyal járja végig az elnyújtott térség
távoli pontjain megbújni igyekvő, lehaj-
tott fejű aggokat. Tudja, hogy az ő párt-
ján vannak, s ha fölemelnék szavukat,
együttesen talán döntésének megváltoz-

tatására bírhatnák Kreónt. A népképvi-
selet azonban ott, ahol rettegni kell a ha-
talomtól, s ahol nem „működhet" a nép,
alázkodásra, félelemre tanít. Igó Éva Anti-
gonéja hajlékony, kecses, légies teremt-
mény, nem „öccse" a két halott bátynak:
valóban a húguk (fiús, katonás Antigo-
nékra is láttunk már sok példát). Szép
dikcióját néha az őszintétlenség siklatja
ki. Még nem készülthetett el egészen a
szereppel, mert lélek helyett olykor csak
technikát enged át neki, s a táncoltatott
hangok is bukdácsolnak. Szerencsére e
tévutakról hamar nyílik visszatérés, a
szüneteket, csöndeket érző jó időbeosz-
tás, a gazdag mimika, az alak mélysé-
gesen rokonszenves, testvérinek érzett
karaktere révén.

Bitskey Tibor daliás, harcias, határozott
megjelenésével máris hozza a király
fölényét. Politikai programja, hogy nem
tűr ellentmondást. Az indításban ez az
erély, a figura aláhullásában az össze-
törtség híven fejeződik ki, egy-egy pilla-
natra az elbizonytalanodás is kivibrál
Kreón bőre alól. Sajnos útja, íve nincs a
figurának. A ruganyos léptek begyakor-
lottságából, a mutató- és középső ujjal a
levegőbe bökő, sűrűn kinyújtott kéz
mozdulatkonvenciójából, a sokszor sza-
pora, tisztátalan beszédből nem születik
meg a tragédia negatív hőse.

Zolnay Zsuzsa Eurüdiké parányi sze-
repét nem elsősorban szavakkal oldotta
meg, hanem azzal a testtartással, amellyel
elhagyta a színpadot. Az alakjában is
királynői feleség nem omolhat össze
alattvalói szeme láttára, Haimón halál-
híre után azonban nincs értelme az élet-
nek. A fenséges termet még viselné a
csapást, a fordultában megvonagló váll, a
lecsukló fej viszont már előhírnöke az
öngyilkosságnak. Zsurzs Katalin riadt
szembogarában a kedves, gyönge nő ta-
nácstalansága, gyávasága fénylik. Alkal-
manként ő is túljátssza, túlmímeli Isz-
méné félős bizonytalankodását, érzelmi
ambivalenciáját. Kovács Istvánt semmi
sem predesztinálja az őszöreg Teire-
sziász, a vak jövendőmondó szerepére,
ám a szokatlan feladat tehetségtartalé-
kainak mozgósítására serkentette. Sietős
beszédmódján előnyösen lassított, külső
adottságaira nem épített, belül, a lélek-
ben kereste a keserű igazságot. Visszafo-
gottan adta a király tudtára szörnyű láto-
mását, szavai mégis úgy zúdultak, mint a
zivatar. S lám, ennyi érdem sem volt
elég, hogy elhiggyük: hisz is a figurában.

Igó Éva mellett az e színpadon legfia-.

talabb színészek jutottak legközelebb z.



hiteles szerepformáláshoz. Incze József az
atyjához föltétel nélkül hűséges fiúból
fokról fokra szökellve hívta elő a lázadó
Haimón szembefordulását. Szív és ész
szövetségével szállt harcba az esztelen és
szívtelen atya ellen. Egyszerre tudott
majdhogynem kisfiúsan gyermeki és ka-
rakánul férfias lenni. Forgács Péter a Hír-
mondót, Csudai Csaba a Szolgát hozta
emberközelbe egy-egy mozdulattal.
Össze-tett jellemmé lett Gesztesi Károly
meg-formálásában az Őr, aki hírt hoz
Antigoné tettéről, majd elfogja a
királylányt, Oidipusz balsorsú sarját. A
pajzsos, dárdás katona kritikátlan
szolgálatkészsége, az irháját mentő
aljaember talpnyalása, a jutalmat váró
haszonleső pénzéhsége, a hitvány fickó
többszöri iszkolása árnyalta a szerepet.

Elsősorban Igó, Incze és Gesztesi játé-
kában minden adottság, lehetőség készen
áll arra, hogy a Tháliában, a második pre-
mierre beérjen a darab sok fontos rész-
lete. Kérdés azonban, sikerül-e Kazimir-
nak élményszerűbbé tennie az előadás
egészét, lefúnia a klasszikus dráma pél-
dázatos ódonságát. (Csiky Gergely Falus
Róbert által átigazított fordítása hangzik
föl, nem a modernebb, bár ugyancsak
nem kifogástalan Trencsényi-Waldapfel
Imre-féle magyarítás.) A rendezőt ezúttal
nem érheti az unalomig szokásos vád,
hogy színmű helyett a telefonkönyvet
vette elő, hogy tobzódik az eklektikus
megoldásokban, hogy elfeledni látszik
azokat a szakmai ismereteket, melyek-

nek főiskolai tanára, hogy nem őrzött
meg semmit pályája emlékezetes első két
évtizedéből. Példás a fegyelem, jó a tem-
pó, stílushibák sem túl sűrűn csúsznak
be. De az élet, az élet, az élet! - az hiány-
zik ebből a halálos drámából, a Körszín-
ház bemutatójából. A színháztörténeti
múltidézés, a Kazimirtól most már szo-
katlan választás (tudniillik dráma válasz-
tása) elvette az elevenséget.

Szinte Gábor díszlete a hagyományo-
kat követi. Fehér kőfalak, márványos ka-
puk, tágas térség. Csak a gézbe pólyáltan
is ormótlan, idegen hangfalak (melyek a
zenés második részre várakoznak) hat-
nak csúnyán a beszögellésekben. Márk
Tivadar nem először főszereplője jelmez-
terveivel a Körszínház produkcióinak.
Káprázatos színű és mintázatú Kreónon
az arany-fekete, Haimónon az ezüst-
fekete uralkodói és gyászpompa. Az arc-
talan kórus lepleinek éjszakai kék-fe-
ketéje, Iszméné halavány égboltszín jel-
meze, a fehérbe és feketébe fátyolozott
Antigoné öltözéke is játssza a szerepet.
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Az est második felében műsorra tűzött
Gazdagság című komédiát az eddig ke-
vésbé ismert antik görög szerző, Hegedűs
Géza írta. Az eredeti Arisztophanész
utolsó vígjátéka, a Plutosz volt valami-
kor, melyet magyarra Arany János fordí-
tott le. A várfal előtt utcai térség képző-
dik, tucatnyi pakli újságpapírral, csíkosra
festett fémtalicskákkal, a városi szemét-

eltakarítás kellékeivel. Antikizált, narancs-
sárga utcaseprőjelmezben tüsténkednek a
kórus tagjai. Villogó fényreklámok tu-
datják, hol lehet a pénzt (biztosan) el-
verni, vagy (nagy nehezen) megkeresni:
Skalosz, Csepelosz... (A Laokon Coop
első szavából biztosan nem Hegedűs csent
ki egy o-t. Talán azt is pénzérmének nézte
valaki.)

Az Arisztophanész-pamfiet a revü és a
kabaré keretei között társadalmi szatíra
szeretne lenni. Kiborítja a bilit, mint mon-
dani szokás (Peniának, a szegénység is-
tennőjének a kezéből nem is hiányzik a
fületlen, rozsdás éjjeli). Szó - és énekelt
szó - esik a nyugdíjasok nyomoráról, a
munkaidő elherdálásáról, az általános lus-
taságról, az orvosi hálapénzről. Plutosz, a
gazdagság koldusálruhás istene egész
vekni kenyeret emel ki a szemetesedény-
ből, jeleként a megbocsáthatatlan pazar-
lásnak, sőt lelki érzéketlenségnek. (Azt
már kevésbé támasztja alá a gyakorlati
tapasztalat, hogy a kukákba félig telt
vodkásüvegeket is behajigálnak.)

Kazimirosz és Hegedüsz átdolgozásá-
ban nincs semmi szentségtörő, érték-
gyalázó. Ez a szabados közelítés illik is
Arisztophanész szelleméhez. A szótag-
szám, a ritmus törvényeitől nem nagyon
gyötört sorok fürgén szaladnak a csengő,
sokszor szellemes páros rímek karjaiba, s
ötpercenként invitálják a dalbetéteket,
melyek Forgács Péter és Gesztesi Károly
szerzeményei (zenei összeállító: Prokó-
pius Imre). Mélységet és rendszerességet
hiába keresnénk ebben a kavalkádban,
ezért a Gazdagság nem lesz szatírává,
inkább olyan, mint egy vidám főiskolai
vizsga, ahol a vásári komédia hely-
zetgyakorlataiba pesti vicceket mesél-
getve vetik magukat a vizsgázók, a dísz-
letvásznon pedig újságkarikatúrák sora-
koznak.

Mindent szabad a tarka rendetlenség-
ben, és Kazimir mintha jobban élvezné
ezt, mint az Antigoné cizellálását. Nem
kétséges, hogy a publikum jobban élvezi.
A tréfák, ötletek, bemondások, színi ha-
tások igen vegyes értékűek. Egybeseper-
ték őket egy lapátra. A kar tagjai ugyan-
is magasra tartott söprűvel búcsúznak a
nézőktől. Miféle boszorkányok feneke
alól kapkodták ki a söprűket? Vagy kit és
mit kellene kisöprűzni? Ezekre a kérdé-
sekre közelebbi válaszok nem érkeznek,
de ettől a közönség még beavatottnak érzi
magát. Kell-e magyarázat arra a fölisme-
résre, hogy „a gyakorlat régi elvet elvet"?
Nem. Sietve kovácsoljunk helyette új
elvet. Ilyen értelemben a jelen idő kró-

Antigoné: Igó Éva



nikája a Gazdagság. A cím szótári jelen-
téseit nem szedem elő, mert színpadi je-
lentése ez: szegénység. A lelki, az érzel-
mi, a kulturális, a politikai, a demokráciát
elcsúfító szegénységet éri a jogos bírálat.

A komédia többszörösen is füzéres
szerkezetű. Próza és dal váltakozik benne,
megspékelve tánccal (koreográfus: Csar-
nóy Zsuzsa) és libbenő vetkőzőszámmal
(az értő szem már az első részben meg-
látta, hogy aligha csupán halotti kapuőr-
nek szerződtettek alabástrom hölgyeket).
Kremülosz, a szegény szabad ember, aki
nagyon szeretne meggazdagodni, az ál-
ruhás Plutosz jóvoltából színes mesébe
keveredik, a nézőkkel együtt. Eszkuláp, az
egészségügyi isten Kútvölgy kórtermei-
ben fogadja a betegeket, adja vissza Plu-
tosz elveszett szeme világát, vágja zsebre a
konvertibilis valutában lerótt paraszol-
venciát. Kovács István, „Teiresziászból
jövet", ugyancsak tudhatja, mi a vakság.
Neki mint doktornak kinyílt a szeme.
Fehér köpenyén arany kígyó jelképét viseli
a szíve fölött. Ha van elég dollár, font,
frank, márka, sőt rubel, akkor gyógyít. Ha
nincs, fogában halálos méreggel küldi
marni a kígyócskát.

Penia, a szegénység istennője úgy kel
életre, mint Botticelli híres nőalakja, csak ő
nem a tenger habjaiból, hanem a szemét
tengeréből magaslik föl, egy gurulós utcai
konténer alumínium kagylójában. Zolnay
Zsuzsát inkább mókásan, mint fenyegetően
sikerült elmaszkírozni, és ő is inkább
mosolygósan, mint riasztóan tudatja,
hogyha nincsenek szegények, nincs, aki
dolgozzon, nincs, aki eltakarítsa a
hulladékot. Vagyis a szegénység társa-
dalmilag szükséges és hasznos dolog.
Hermész, a magas beosztású olümposzi
isten postásruhában koptatja kalpagjának
és lábbelijének nyuszifülszárnyait (Arany
fordításában azt hozta legfőbb üzenetként,
hogy „Mindütt hazánk van, hol jól megy
sorunk"). Csudai Csaba kicsit
hangoskodik, aztán belátja, hogy ma az
olümposzi magas állás nem biztos, hogy
olümposzi, nem biztos, hogy magas, és
nem biztos, hogy biztos.

Neoklidész, a bércsaló (Gesztesi Ká-
roly) és Szükofanta, a spicli - egy a sok
szükofanta közül - (Emőd György) azt
tanúsítják, hogy a speciális foglalkozási
ágakban is előállhatnak megélhetési ne-
hézségek. Hacser Józsa szerelmet óhajtó és
vásárló idős asszonyként lép föl, Forgács
Péter ifjúja, váratlanul meggazdagodván, a
szerelmi buksza elől menekül. S. Tóth
József Papként lép ki a karból

(melynek vezető egyénisége a mérték-
tartóan visszahúzódó Tándor Lajos).

Bitskey Tibor jobb elszántan meggazda-
godni akaró Kremüloszként, mint Kreón-
ként. Lengyel Erzsi a feleség szerepében
arra az átváltozásra koncentrál, amellyel a
foltos öltözékű asszony csupa arany
javakorabeli tündérré avanzsál, mezítláb
tipegve, aranycipellőit kezében illegetve.
lncze Józsefnek a világirodalom bár-mely
korszakából jól állnak a talpraesett,
kedves, léhűtő szolgaszerepek. Ezt mint
Karion rabszolga is kihasználja. Óriási
fölényben van a gazdájával szemben, ő
még nála is szabadabb - mert még nála is
szegényebb (amíg az).

Szabó Gyulára nem lehet egy rossz sza-
vam sem, mert amikor a gazdagság iste-
neként rágógumit osztogatott, nekem is a
markomba nyomott egyet (a kritikus
megvesztegetése...? O. régi szép idők,
midőn ha a színész cukrosbácsivá alakult
át, és a közönséget a játékba bevonandó,
csemegéket dobált, osztogatott, még ma-
rékszám szórta a drazsékat! A Gazdagság
már nem is álmodhat a hajdani gazdag-
ságról). Szabó művésziesen zilált fehér
parókaüstököt kapott koldusként, és fe-
kete szemüveget. Sem ez a jelmez, sem a
többi nem vitte túlzó komédiázásba. Ízes,
bár az események fordulatait nem mindig
értő meditálása fűzi föl az előadás
epizódjait.

Szinte Gábor az Antigonéban csak
statisztáló díszlete a kiegészítő elemek-
kel érdekesebbé, szedett-vedettségében,
szemetességében is látványosabbá lett.
Aranyra, ezüstre festett kukák állnak a
sarokban. A jelmez, a maszkírozás is győzi
ötletekkel. Hacser Józsa egész aranyfog-
sort csattogtat szereleméhségében. Len-
gyel Erzsi mintha aranyzuhanyt vett vol-
na, Incze József pénzcsillogású bőrön-
döket cipel, az általános kigazdagodásban
minden ruhán tábornoki rangjelzés-ként
ragyognak az aranyráfok, aranystráfok.
Annyi az arany, hogy nem kétséges: az
arany hiányzik a legjobban. Esetleg épp
az hiányzik a legkevésbé. Az Übü ki

rály kezdő szavának, a „Szahar!"-nak min-
tájára (nem is párhuzamok nélkül) meg-
toldva a viccelődést: fénylik a szaharany.

Kazimir Károly az Antigoné és a Gaz-
dagság műsorra tűzésével, megrendezé-
sével nem jár messze a cirkuszból kiala-
kított első körszínház Max Reinhardt-i
alapeszméjétől: fölidézni a görög teátru-
mot, és közvetlenebb kapcsolatot terem-
teni a közönséggel. Sajnos a Szophok-
lész-dráma és az Arisztophanész-komé-
dia „felesben" végzi el ezt. Az előbbi föl-
idézi a görögöket, de nem képes intenzív
viszonyt létrehoznia nézőkkel. Az utóbbi-
ban egy körré lesz színpad és nézőtér
félköre, ebben viszont nincs semmi
klasszikus allúzió. Ha nem a reinhardti
ideát nézzük, akkor is „feleződik"
Kazimir munkája. Az Antigonéban
fegyelmét, figyelmét tapsoljuk, ám
erősen hiányoljuk a rá jellemző
életességet, valóságközeliséget, friss
véleményt. A Gazdagságban ötleteinek,
invenciózusságának örvendünk - és a
szatíra elszalasztásán, a rend-szeresség
hiányán sajnálkozunk.

Hát érdemes nekünk (kör)színházat
csinálni?'

Szophoklész: Antigoné (Körszínház)
Fordította: Csiky Gergely. Átigazította: Falus
Róbert.

Szereplők: lgó Éva, Zsurzs Katalin, Bitskey
Tibor, lncze József, Kovács István, Gesztesi
Károly, Forgács Péter, Zolnay Zsuzsa, Csudai
Csaba.

Arisztophanész: Gazdagság (Körszínház)
Arany János fordítása nyomán átdolgozta He-
gedűs Géza.

Díszlet: Szinte Gábor. Jelmez: Márk Tiva-
dar. Zenéjét összeállította: Prokópius Imre.
Rendezőasszisztens: Márki Kálmán. A dalbeté-
teket írta: Forgács Péter és Gesztesi Károly.
Koreográfus: Csarnóy Zsuzsa. Rendezte:
Kazimir Károly.

Szereplők: Bitskey Tibor, Lengyel Erzsi,
Incze József, Szabó Gyula, Kovács István.
Zolnay Zsuzsa, Gesztesi Károly, Emőd György.
Hacser Józsa, Forgács Péter, Csudai Csaba, S.
Tóth József, Csarnóy Zsuzsa.

Szabó Gyula (Plutosz) és Bitskey Tibor (Kremülosz) a körszínházi Arisztophanész-előadásban
(MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)


