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Ezek közül a leglátványosabb Moser lelkész
átváltoztatása. Pontosabban Moser helyett - Né-
meth Kristóf megszemélyesítésében - egy angyal
jelenik meg. A lelkiismeret-furdalással küzdő,
öngyilkosság előtt álló Ferenc tehát nem a
transzcendencia földi közvetítőjével, hanem ma-
gával a transzcendenciával vitatkozik annak lété-
ről, illetve nemlétéről. Angyalunk rágyújt, s elnéző
kajánsággal nevet hősünkön. S így tesz az
előadás végén is, amikor már mindenki lemészá-
rolt mindenkit (az eseményeket csak a két szolga
éli túl), s a színen hullák hevernek. Jóízűen röhög
rajtunk, csacska halandókon. S közben Schiller is
tetemre hívattatik: felcsendül az Örömóda. Égi
szikra, szent öröm, földi hulla - odaátról mindez
hallatlanul röhejesnek látszhat csak. Miért kéne
akkor nekünk itt és most sírnunk miatta?

Ez a teátrálisan (ön)ironikus gesztus jót tesz
az előadásnak. Főleg azért, mert meggátolja ab-
ban, hogy túl komolyan vegye és vétesse önma-
gát. Hogy látványosan kilépjen abból a teátrális
valóságból, amelyet oly sikeresen megteremtett, s
szuverén világértelmezésnek próbáljon látszani
azáltal, hogy a megjelenített szubkultúrát az ak-
tuális valóság domináns társadalmi csoportja-ként
mutassa be (mint ahogy ezt Alföldi előző
rendezésében, a szintén itt bemutatott A velencei
kalmárban megtette). Mintha az alkotók titkon
maguk is éreznék: a közhely bármely színházi
nyelven elmondva közhely marad - ésszerűbb és
rokonszenvesebb tehát magukat a közhelyeket
kinevetni. Másfelől el kell ismernem: bármennyi-
re hamissá és didaktikussá tette is számomra a
fent leírt gesztus Alföldi előző munkáját, erőt és
nyomatékot mégiscsak ez adott neki. Ennek híján a
Haramiák kissé súlytalanná válik. Pontosabban a
primer szakmai téten felül - melyet durván és
sarkítva így lehetne megfogalmazni: lehet-e Schil-
lerből akciófilmet csinálni? - más tétje nemigen
van. Hogy ez baj-e vagy sem, arra mindenki ízlése
szerint válaszolhat. Én valami olyasmit érzek most,
mint más generációkhoz tartozó rendezők kifo-
gástalan ízlésű, briliáns szakmai tudással meg-
valósított, de lényegileg üres (fél)kommersz ren-
dezései láttán. De ezzel együtt egy kicsit örülök is
annak, hogy a rendező letért egy általam zsák-
utcának tartott útról, s megállt egy kicsit pihenni a
kereszteződésben. Most már csak arra vagyok
kíváncsi, hogy innen merre indul el.
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gad egy, a szakirodalomban mára már jórészt
cáfolt álláspontot, amely szerint, mivel az antik
görög drámák bemutatóiról fennmaradt címlistán
(a pároszi márványtáblán) az Alkésztisz az i. e.
438-as év műsoránál három Euripidész-tragédia
(az elveszett Krétai nők, Alkmaión Phókiszban és
a Télephosz) után, az általában a
szatírjátékoknak fenntartott negyedik helyen sze-
repel, nyilván a könnyedebb hangnemű, mintegy
a tragédiák hangulatát ellenpontozni hivatott vi-
dám, helyzetkomikumra építő drámának kell len-
nie. m az Alkésztisz csak jelentős engedmények
árán feleltethető meg a szatírjáték műfaji követel-
ményeinek: se szatírokból álló kar, se pórul járó,
megcsúfolt gonosz (mint az Euripidésztől ránk
maradt, bizonyíthatóan szatírjáték Küklópszban).
Van viszont súlyos morális konfliktus (Admétosz
király életben maradhat, ha talál valakit, aki vál-
lalja helyette a halált), van halál (Alkésztisz a
színen, előttünk mond búcsút életének), van tra-
gikus összecsapás (agon: Admétosz és apja,
Pherész végleges szakításhoz vezető jelenete),
van mitikus hős (Héraklész, aki végül visszaszer-
zi a haláltól a férje helyett meghalt Alkésztiszt),
végül vannak istenek is (Apollón, aki hálából az
életben maradás lehetőségét adta Admétosznak,
és Thanatosz, a halál), csupa olyan elem, amely
mindenképpen a tragédia jellemzője. Akkor tehát
mi az Alkésztisz? Tragédia? Szatírjáték? Netán
komédia (hiszen végül minden jóra fordul, senki
nem hal meg, a házaspár boldog újraegyesülése
fejezi be a drámát)? Vagy talán valamiféle köztes
műfajjal van dolgunk: tragikomédia, melodráma,
netán operett volna? Mindezek a megoldások
felmerültek az utóbbi évtizedekben, de a
végeredmény szem-pontjából ez azt jelenti, hogy
a mindenkori szín-padra állítónak kell eldöntenie,
a dráma melyik rétegére helyezi a hangsúlyt, a
tragédia felé mutató motívumokra-e (Alkésztisz
önfeláldozására, Admétosz felelősségének
kérdésére, az apa-fiú konfliktusra stb.), vagy a
kétségtelenül meglévő komikus elemekre
(Héraklész részegeskedésére, a pozitív
befejezésre).

uripidész Alkésztisz című drámája talányos
mű. Még a műfaja sem tisztázott.
Szatírjáték- határozza meg a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Állami Magyar Szín-
ház szórólapja, s ezzel kritika nélkül elfo-

Mindkét felfogás védhető, játszható. A nyolc-
vanas évek elején volt egy emlékezetes kaposvári
Alkésztisz a szép emlékű boglárlellei templom-
dombon (Ascher Tamás rendezésében, a főbb
szerepekben Vajda Lászlóval, Koltai Róberttel,
Pogány Judittal). Ott a dráma komikumát is fel-
mutató tragédiát láthattunk, szélsőségesen ko-
mikus elemekkel (a palotából részegen előtán-
torgó Héraklész majdnem megerőszakolta az
Alkésztiszt kétségbeesetten gyászoló Szolgát,
szegény Thanatoszt tényleg megverte Héraklész
stb.), ugyanakkor például az apa-fiú konfliktus
minden tragikumát felmutatták, s Admétosz fe-
lelőssége, belső, tragikus vívódása is pontosan
megfogalmazódott.

Bocsárdi László radikális döntést hozott a tra-
gédia vagy szatírjáték kérdésében: fergeteges
komédiának rendezte meg a múlt évben Magyar-
országon (a kisvárdai színházi fesztiválon) már
bemutatott Alkésztiszt. Gegsorozatnak játsszák a
sepsiszentgyörgyiek Euripidészt, ami - nem győ-
zöm hangsúlyozni - teljességgel jogosult értel-
mezés, ha következetesen végiggondolt elemzés
eredménye. Bocsárdi és csapata jó munkát vég-
zett: élvezetes, pergő előadást látunk, remek öt-
letekkel, látványos díszletek között, pontos szí-
nészi megvalósításban. Feltétel nélkül vállalhatók e
megállapítások az első részre, míg a másodikra
egy idő után mintha elfogytak volna az ötletek,
meg-megbicsaklik a ritmus, s egyes szereplők -
elsősorban Pherész - jelenlétével nem tud mit
kezdeni az előadás.

Az eredeti szöveg jelentős változásokon esett
át (dramaturg: Sebestyén Rita): Apollón nyitó
monológja későbbre került - egyszeri hallás után,
úgy érzem, bele is írtak Euripidész szövegébe-, a
kar megszólalásai radikálisan csökkentek, néhány
szereplő az eredetihez képest eltűnt (a Hírhozó
Szolgáló és a Héraklészt etető-itató Szolga).
Ezenkívül természetesen gazdagodik a szöveg a
színészi rögtönzések, a nézőkkel folytatott
szóváltások következtében is. A komédiai
megszólalás kötelező velejárója a jellemek és
szituációk elrajzolása: a színészek ennek megfe-
lelően nehezebb feladatot kapnak, mintha „csak"
a szöveget kellene elmondaniuk. Szakács László
(Apollón) egy feminin piperkőc vonásaival ru-
házza fel az istent, aki időnként finomkodva veti
hátra fürtjeit, rutinosan igazgatja a mikrofont,
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kapcsolgatja a profilját megvilágítani hivatott
lámpákat, élvezi saját hangját, ahogy visszhan-
gosítva, torzan rezonál mindenki felett, végül
elégedetten söpri be a sikert. Első pillantásra
meghökkentő, de kitűnő megfogalmazása annak,
hogy ez az istenség teljességgel érzéketlen a földi
problémák iránt, így arra sem figyel fel, milyen
feloldhatatlanul tragikus helyzetet teremt
Admétosz és szerettei számára azzal, hogy a
halál elkerülésének lehetőségével ajándékozza
meg a királyt.

Alkésztisz (B. Angi Gabriella) és Admétosz
(Pálffy Tibor) kettőse ebben a komédiai értelme-
zésben telitalálat. Alkésztisz, mielőtt búcsút
mond életének, retiküljéből családi fényképalbu-
mot kotor elő, és körbeadja a nézőknek, egyikük-
nek gondosan még azt is elmagyarázza, hány
évesek a képeken látható gyerekek. Később, ami-
kor már indulnia kell, mert várja a halál, őszinte
aggodalommal, szemrehányón kutatja (a szék-
sorok között botladozva), kitől szerezhetné
vissza a családi fényképeket. A búcsúja férjétől
mentes minden pátosztól: egy rutincselekvések-
ben egymáshoz öregedett házaspár elválása az
egész, Admétoszt láthatóan sokkal jobban leköti a
kétszemélyes kávéfőzőből nagy nehezen elő-
bugyborékoló nedű - nyilván minden reggel ő

Váta Lóránd (Héraklész, Pálffy Tibor (Admé-
tosz) és 8. Angi Gabriella (Alkésztisz)

főzi a kávét -, mint felesége halál előtti intelmei.
Ennek az ellenállhatatlanul komikus képnek
mindössze az a hátránya, hogy súlytalanná teszi
Admétosz későbbi hitszegését, az itt elhangzó
ígéret - soha nem hoz új asszonyt a házhoz,
mostohát gyermekeiknek - nyilvánvaló megsze-
gését. De hiába, ez az amúgy valóban kitűnően
működő komédiai felfogásnak az ára. Amiként a
rendezés a darab végi leleplezést is megfosztja a
feszültségtől, az Admétosz emberi silányságára
utaló jelektől: a hatalmas nászággyá alakult do-
bogón csak akkor pillant a Héraklész által rá-
kényszerített nőre, amikor az már levetette fáty-
lát, így a házaspár (mert persze az ismeretlen,
lefátyolozott nő a Thanatosztól visszavívott Al-
késztisz) egymásra ismerése mentes Admétosz
Alkésztisz ellen elkövetett árulásának Euripidész-
nél nagyon is hangsúlyos leleplezésétől. Bocsárdi
értelmezésében Admétosz nem az első útjába
kerülő nőt fogadja nem is túl nagy rábeszélés
után Alkésztisz ágyába, hanem egy szűziesen

tiszta, esküjéhez hű férj nyeri el kitartó szerelme
méltó jutalmát.

Admétosz pipogya kispolgár, aki nem nagyon
érti, mit akarnak tőle az istenek, de annak nagyon
nem örül, hogy élete rutineseményeinek ritmusát
megzavarja ez a kellemetlen haláleset. Biztosan
szereti a feleségét (miért ne szeretné?), de azért
fontosabb a kilöttyent kávéfolt eltakarítása. A
búcsújelenet középpontjába nem a hűségeskü
 ezt majdhogynem szórakozottan motyogja el
 , hanem a színpadot uraló kávéfőző
kerül. A hétköznapok erősebbek a tragikus
események-nél, nem kell, de nem is lehet
megzavarni a jól-rosszul működő
rutinmozdulatokat holmi váratlan eseményekkel.
Admétosz csak akkor jön ki a sodrából, amikor
apja megérkezik, és vele együtt szeretné
eltemetni Alkésztiszt. De ekkor sem érvel, inkább
hisztérikusan ordibál apjával, aki persze szintén
megéri a pénzét. Pherész (Nemes Levente)
gáláns öregember, aki snájdig gentleman
módjára emeli meg kalapját, amikor belép, s
bocsánatkérőn, kézcsók kíséretében szedi össze
a nézőtéren az Admétosz által dühödten
kiosztott- és a sírra szánt - virágokat. Itt
sajnáltam egyedül, hogy a komédiai elemek tel-
jesen elnyomták az apa-fiú konfliktus tragikumát,
ugyanis ez az a jelenet, amelynek nem lesz
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folytatása a drámában, a szakításra nem terjed
majd ki a darabot záró Héraklész-bavatkozás -
Admétosz egyszerűen elkergeti Pherészt, apa és
fia kölcsönösen megátkozzák egymást.

A stúdiószínház szűk színpadán hatalmas, fe-
kete lepel borította dobogó: egyszerre síremlék
és - a lepel eltűntével - az Alkésztisz-Admétosz-
házaspár hálószobája, majd palotaudvar és cir-
kuszi porond. Mögötte függöny takarta fal: Ad-
métosz palotája, egyúttal Thanatosz halál-műhe-
lyének műszerfala, mindenféle kallantyúkkal és
villogó lámpákkal. A fal tetején erkélyszerűen
kiépített szónoki emelvény, ahol torzító mikro-
fonba búghatja-ordíthatja határozatait Apollón,
de kitűnően funkcionál mint a kar dizőz-megszó-
lalásainak színpada vagy a disc-jockey Apollón
keverőpultja is.

Külön kell szólni a karról. Három fekete ruhás
nő: egy fiatal lány, egy harminc és negyven év
közötti asszony és egy idősebb nő. Számtalan
kitekintést, értelmezési lehetőséget ad jelenlétük:
ők a hagyományos, az eseményeket kívülálló-
ként figyelő kórus, de néha mintha ők volnának
a minden isten és ember sorsfonalát szövő Moi-
rák is, megint máskor a vérbosszú istennői, az
Erinnüszök módjára veszik körül Admétoszt, de
Héraklész körül már ugyanők a báj istennői, a
Khariszok is.

Az előadás leglátványosabb, a szó jó értelmé-
ben legteátrálisabb megoldásai Héraklész (Váta
Lóránd) alakjához fűződnek. Egy brillantintól
csillogó hajú (és mellkasú), az ötvenes-hatvanas
évek rocksztáröltözékében feszítő, hangsúlyo-
san elviszpreszlisre vett figura, aki az elkényez-
tetett sztárallűrök minden kellékével élve (csók-
dobálás, bűvmosoly és kacsintás a csinosabb
lányoknak a nézőtéren, mikrofonba búgás, ero-
tikusnak szánt forgások, enyhén riszáló vonulás

stb.) betölti a színpadot, mindent és mindenkit
elcsábít és legyőz, ha kell, erőszakkal, ha kell,
hódítással éri el, amit akar. Ugyanakkor ez a
Héraklész hangsúlyozottan élvezi szerepét, azt,
hogy mindenre képes. Most éppen segít, egysze-
rűen visszaveszi Thanatosztól - és nem Hadész-
tól, amint ez az előadásban kissé nagyvonalúan
elhangzik - a halálnak már átadott Alkésztiszt, s
ezt éppoly könnyedséggel teszi, mint ahogy
mulatozik, kelleti magát, vagy narcisztikus
pózokban tetszeleg előttünk. A dráma
értelmezésében ennek a hangsúlyozott
könnyedségnek komoly jelentése van: Héraklész,
a sztár beavatkozása az egész konfliktust
végletesen banalizálja, mintha a leghétköznapibb
esemény, jelentéktelen epizód volna, ami
előttünk zajlott. Az Admétoszt érintő erkölcsi
konfliktus - egy férj megköveteli, majd el is
fogadja, hogy a felesége vállalja helyette a

Az előadásból kitetszik a
Novák Eszter vendégrendez
rosvásárhelyre: a darab
egyenrangú és hálás szere
edzést" tart a színészeknek. Eg
ról nézve: a belülről indított c
mas léptékűvé nőnek; másfelő
médiaklisék mögé egy összete

Szakács László (Apollón) és Veress László
(Thanatosz)

halált, végül alighogy eltemette feleségét, meg-
szegi hűségesküjét, és az első útjába kerülő nőt
házába és ágyába fogadja - egész egyszerűen
kiiktatódik a történetből.

Itt mindenki könnyeden, a világ természetes
rendjébe illeszkedő események sorozataként éli
meg a történteket: Admétosz érzékelhetően mi-
nél előbb szeretne már túl lenni ezen az egészen,
egyetlen kívánsága, hogy Alkésztisz minél gyor-
sabban tűnjön el, ha már vállalta helyette a halált.
Egyébként is szépen berendezte már az életét
Alkésztisz nélkül, az Alkésztisz-babát puszilgatva
szeretne elaludni, s reggel felébredve megfőzni a
kávét. Ebbe a szépen berendezett világba tör be
Héraklész a maga mindent elsöprő gátlástalan-
ságával és mindenhatóságával. Visszaadja Ad-
métosznak Alkésztiszt, csakhogy az előadás be-
fejező képe, a zavartan-ügyetlenül csókra készü-
lődő házaspár, amint az egész színpadot betöltő
nászi ágy szélén kuporog, rettentő sivárságot,
szomorúságot áraszt. A darab vége tehát nyitva
hagyja ezt az értelmezést, ránk bízza, hogy a
tragikus felhangokat kizáró komédiai felfogást
vagy az érzelmi sivárságot, a felsőbb hatalmak-
nak való teljes kiszolgáltatottságot érzékeljük-e
erősebbnek.
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bor. Díszlet, jelmez: Bartha József m. v. Dramaturg:
Sebestyén Rita m. v.
Szereplők: Veress László, Szakács László, Váta Ló-
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ÁLTS, SZERESS!
szándék, amivel
ni érkezett Ma-
kínálta tucatnyi
pben „átmozgató
yik oldal-
selekvések hatal-
l közelítve: a ko-
ttebb látásmódú

elemzés eredményei kerülnek. Alaposan meg-
dolgoztatja a színészeket a rendező: maradékta-
lanul idézd fel magadban az érzést (avítt szóval
átélésnek mondják az ilyesmit), aztán ebből ne-
kirugaszkodva fusd körbe a fél színházat, mássz
és ugorj, de az akrobatika határain se tűnjön el
az alakításból a pontosan árnyalt érzelmi tónus.
Izmos, életerős előadás született a magyarorszá-

: A CHIOGGIAI CSETEPATÉ


