
telesíteni, inkább a Kazimir-féle néptanítói
szerep feladásában. Már a Bal 4-es pá-

holyban is feltűnt, hogy ez az eddig
elkötelezettnek, csaknem didaktikusan
pártosnak, a színház költészetét a műve-
lődésnek olykor alárendelő, de ennek
ellenére - vagy inkább éppen ezért -

tiszteletreméltónak ismert, sajátos rende-
zőegyéniség mintha új vizekre evezne. A
közönségsiker óceánja felé. Mert hogyan is
egyeztethetnénk össze a régi Kazimirral a
jóságos nagybácsivá avatott Rákosi Jenőt,
a megható Fedák Sárit és a már-már
művészmártírrá magasztosult bohémet,
Beöthy Lászlót? S hogyan simulna a
tegnapi Kazimir életművébe az unalmas
narrátorrá degradált Rabelais figurája s az
egész gondolattalan vigasság Gargantüa és
Pantagrüel álnéven?

Minden művésznek kötelessége rendre
újjáteremteni saját világát, eszközeit,
gazdagítani kifejezésmódját. Nem köte-
lessége, de a színháztörténet szerint még-
sem egyedi jelenség, hogy olykor ne a
közönség előtt, hanem a közönség után

fusson. Mert akad-e színházi ember, akinek
nem a taps jelenti a legszebbik zenét ?

Csakhogy a kishitűekkel ellentétben,
mint azt az említett francia társulat és
néhány sikerült Kazimir-produkció is
bizonyítja, ez a zene „bejön" akkor is, ha a
produkció művészi erejével és nem
egymásra zsúfolt attrakciókkal, vagyis nem
mindenáron próbálja kivívni a sikert.

Merre vezet tovább Kazimir Károly
útja? Komoly kérdés. Komoly válaszra
váró.

Rabelais: Gargantüa és Pantagrüel (Kórszínház,
Thália Színház)

Benedek Marcell, Fáber András, Faludy
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PÓR ANNA

Attikai ég alatt

Két Euripidész-dráma Gorsiumban

Sok alakja van az isteninek,
sok nemreméltet is végre segit;
és mire várunk, az sose jő cl,
mig a sosemvártnak utat nyit a sors;
igy ért ime ez is a célhoz.

(Devecseri Gábor fordítása)

A mindenható véletlen uralja a világot,
kiszámíthatatlan akaratú isteneknek ki-
szolgáltatott, megkínzott lények Euripi-
dész tragédiáinak hősei, még az olyan
szerencsés kimenetelű, derűsebb hangvé-
telű drámákban is, mint a most Gorsium-
ban bemutatott kevéssé ismert Helené és
Alkésztisz.

Hová lett már a két fiatalabb pályatárs-
nak, Aiszkhülosznak és Szophoklésznek
az istenek igazságosságára és a polisz
szent törvényeire épülő szilárd biztonsága,
amelyben az elbukó hős tragédiája végső
soron a világot kormányzó áldásos erők
igazolása. Euripidésznél már meg-inognak
ezek a pillérek, bonyolultabb,
ellentmondásosabb kép fogad. Nehéz,
talán lehetetlen is ma már egyértelműen
megtalálni a hatalmas életművében meg-
nyilvánuló, egymásnak ellentmondó filo-
zófiai gondolatokhoz a biztos kulcsot.
Műveiben az új mondanivaló szétfeszítette
a már kialakult, készen kapott kereteket;
nehezen is tudott áttörni, érvénye-sülni. A
körülötte szőtt legendák és hiteles adatok
közül annyi bizonyos, hogy a hozzá közel
álló kortárs természettudó-sokat,
filozófusokat „istentagadás" vádjával
perbe fogták; volt, akit csak Periklész
közbenjárása és a menekülés mentett meg
a halálos ítélettől. A drámaköltő maga is
Athéntól távoli menedékhelyén fejezte be
életét. Tudunk olyan művéről, amelyben a
közvélemény nyomására az előadhatóság
érdekében változtatott meg felháborodást
keltő, „eretnek" kitételeket. A felvetett
megoldhatatlan problémák megoldásai
közül melyikben hitt valóban, melyik a
fenyegető kényszer szülte
kompromisszum? Ki mondja meg?
Évezredes a vita. A kétely viszont egyér-
telmű. „Nem áll szilárdan semmi, mert a
sors ilyen", a létbizonytalanságban magára
maradt ember küzd személyes
boldogságáért, emberségéért.

E két műben nem az önmagukat és

szeretteiket őrjöngve pusztító tragikus
Euripidész-hősnők jelennek meg, hanem a
mindennel dacoló hitvesi hűség, a meg-
feszített akarattal a földi boldogságért
küzdő Helené, és a férjéért végső önfel-
áldozással halált vállaló Alkésztisz, az
elmúlást túlélő erkölcsi nagyság magasz-
tosul fel.

A jövő kifürkészhetetlen, szertefoszlott a
régi babona; jóslás, jövendölés mit sem
segít. A miértet és a jövendőt halandó nem
fürkészheti ki. Küzdj azért, ami az ember
birtokában marad: eszed, emberséged, „a
tétlent máglyaláng se gazdagítja még,
legjobb jós a tetterő s józanság"

(Helené,

Kerényi Grácia ford.). Ez akár mottója is
lehetne a Helené című különös drámának,
amely szinte szembe-tűnően példázza,
hogy a még kötelezően hagyományos
mítosz már csak burok, meghökkentő
szabadsággal kezelt alap-anyag az új
mondanivaló megfogalmazásához, a
szélsőséges szituációkba sodort tragikus
sorsú, bűntelen emberek maga-tartásának
elemzéséhez.

A Helenében a trójai háborút előidéző
„szép Heléna" mítoszának a közismerttől
merőben eltérő, végsőkig „meg-csavart",
tökéletes ellentétébe fordított változatát
látjuk. Helené, Léda végzetes szépségű
leánya, itt nem a birodalmakat romba
döntő hírhedt céda, hanem az egy-mással
hadakozó istenek manipulációjának
bábjaként bűntelenül megrágalmazott
áldozat. Trójába, Parisz királyfi ágyába
sohasem került, hanem Zeusz parancsára
titkon a távoli Egyiptom földjére hozta
Hermész, ahol a király, Theoklümenosz
szerelmi ostromát szilárdan állva,
szabadulásának egyetlen reményeként
várja vissza férjét, Menelaoszt.

Trójába valódi Helené helyett csalóka
mását küldte Héra. Ezért a „szánalmas
ködképért" rombolták le porig Tróját, és
pusztult el végül a győztes görög hadak
színe-java is. Az értelmetlen, céltalan
pusztítássá leleplezett, „deheroizált" há-
ború olyan dermesztő, mintha századunk
cinikus hangú kiábrándultságával Girau-
doux vagy Shaw vette volna a tollára. A
felületes szemlélő esetleg arisztophanészi
hangra vagy plautusi mítoszparódiára is
gondolhat, mégsem erről van szó az antik
drámában. Az abszurd szituációban
bűntelenül sorsüldözött emberek küszkö-
dését, töretlen helytállását látjuk, anélkül,
hogy az isteni csodával megvalósuló
szerencsés kimenetel teljesen feloldaná az
okozott szorongást.
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A végül is ésszel, furfanggal meg-
enekült Helené és férje személyében

ét megkínzott, tragikus sorsú ember
záll hajóra. A fikció már jóvátehetetlen
ombolást okozott, a céltalan vérontás
egtörtént, semmiféle „deus ex machina"

em tudja meg nem történtté tenni. A
ellén földön országszerte megátkozott
elené szorongva kérdi, vajon el fogja-e
alaki is hinni, hogy bűntelenül
ágalmazták? Hiszen saját férje, maga

enelaosz sem akar először szembenézni
kézzelfogható valósággal, és a vérrel
egpecsételt fikcióhoz ragaszkodva futa-
odik meg: „A háború nagyobb bizony-

ág, mint szavad." Csak az istenek várat-
an közbelépése tisztázza a megbélyegzett
sszonyt. Úgy látszik, az emberre rásütött

hamis bélyeget csak isteni csoda képes
eltávolítani.

Hogy milyen volt ennek a sajátos ab-
szurd tragikumból és naiv, meseszerűen
izgalmas kalandregényből ötvözött da-
rabnak az ókori előadása, arról amúgy
sem tudunk magunknak pontos fogalmat
alkotni. Ma Gorsiumban elhihetővé tenni,
ez volt a feladat, „és nem is kevés".

Az augusztusi napsütés áttetszően kék
egére rajzolódó fehér oszlopromok között
a messzeségből felénk siető vagy a
néhány gyékényfonattal jelzett palotából
előlépő fehér-fekete peploszos színészek
reflektortól, színpadi segédeszköztől nem
támogatott közvetlensége, természeti
környezet és megelevenedő játék mester-

kéletlen összecsengése, naiv, meseszerűen
lebegő bájt, különös mediterrán derűt
tudott felidézni a primitív gorsiumi
színházban.

Karinthy Márton, a rendező, a két kü-
lönös légkörű és nálunk még előadatlan
dráma bemutatásával az indulás adta
kezdetlegességekkel megküzdve, biztos
érzékkel rátalált a lényegre, a gorsiumi
játékok jövőt meghatározó hangjára.
Megközelíthetővé vált a mű, és szerves
egyszerűséggel „játszott" a gorsiumi rom.
Rendezői magatartásának talán egyik
legvonzóbb vonása, hogy nem óhajt
személyében előtérbe kerülni, ha-nem
teljes alázattal a darabot kívánja szolgálni.
Nem áldozza fel a művet a látványos
sikerért. Valljuk meg, hogy ez most
csakugyan a nehezebb vállalást jelentette,
mert ki is tagadná, hogy könnyebb lett
volna az olcsóbb megoldással, a két
műnek paródia- és komédiaszerű
előadásával felszínesebb, hangos sikert
aratni. Hiszen a rendező korábban már
nemegyszer bebizonyította, hogy humo-
rért csakugyan nem megy a szomszédba.
De ezt a képességét most finom mérték-
tartással adagolta. Az ókori nagy triász
„legmodernebb" és „legtragikusabb"
szerzőjének a mítoszokból, mesevilágból
és nyersen leleplező, megdöbbentő? re-
alizmusból szőtt különös költői világát a
rendező időnként egy-egy pillanatra
könnyedén a tragikum és humor határán
lebegtetve, mai látásmóddal, de ránk ka-
csintó „áthallások" árnyékát is kerülve
szólaltatja meg.

Nagy volt a tét és járatlan az út. A
Helennek Csengery óta nem is jelent meg
magyar nyelvű fordítása. Országunkon
kívül (Franciaország, Lengyelország, Gö-
rögország) tudunk néhány ritkaságával is
érdeklődést kiváltó bemutatójáról az
utóbbi években. A z A l k é s z t i s z is csupán a
magyar rádióban és főiskolai vizsga-
előadáson szólalt meg hazánkban, és
külföldön is csak ritkán látható. Az iro-
dalomban több ízben felmerült a vita,
hogy ezt a hajdan egy drámatrilógia har-
madik részeként (szatírjáték helyett) elő-
adott darabot valójában tragikus vagy
komikus műnek szánta-e a szerző.

Karinthy Márton nem foglalt egyértel-
műen állást ebben a vitában, hanem a
mélyben rejlő tragikumot - az
A l k é s z tiszben a halál borzongását - a

Helenében a kiszolgáltatottságot is
felmutatva, mindkét művet egyensúlyozó
kettősséggel, a határon lebegtetve, szerves
természetességgel hagyja élni a költői
szöve-

écsi Ildikó Euripidész: Helené című drámájának címszerepében a Gorsiumi Játékokon



get. A pompázatos zenéjű verssorok
szépen, tisztán, olykor nem egy jeles kő-
színházunkat megszégyenítő élvezetes
érthetőséggel hangzottak a mindenfelé
nyitott táci réteken. Devecseri Gábor
költői áttétele (Alkésztisz) igazi gyö-
nyörűséget okozott, Kerényi Grácia szépen
zengő verssorai között egy-egy talán
túlságosan hétköznapi kifejezést is véltünk
hallani (Helené).

Az előadásnak a két mű közül a Helenét
sikerült hatásosabban megvalósítania.
Hihetővé tudta tenni a legnehezebbet, a
mítosz szokatlan, „megcsavart" szituá-
cióját: Helené ártatlanságát; és naiv
detektívregényszerű feszültséget teremtve
vezette végig a nézőt a bonyolult
cselszövések meseszerűen váratlan for-
dulatain.

A sorozatos akadályokat merészséggel,
fondorlattal, ravaszsággal legyőző hősök
végső szerencsés megmenekülésének
naivan izgalmas forgatagában borotva-élen
balanszírozunk tragikum és komikum
között. Ezt a vibrálást mindenek-előtt a két
főszereplő, Pécsi Ildikó (He-lené) és
Szilágyi Tibor (Menelaosz) jól
összehangolt szellemes játéka teremtette
meg. Pécsi Ildikó a két darab egymástól
merőben eltérő típusú hősnőinek szerepét
egyaránt gazdag sokszínűséggel, meleg
sugárzással, életszerű spontaneitással tette
meggyőzővé. Léda dús szépségű le-
ányában, Helenében fölényes okosságú, a
cselekmény szálait vakmerő ravaszsággal is
kézben tartó, mindenre elszánt, érett
asszonyi humorral fűszerezett hűséges
hitvest láttunk.

Szilágyi Tibor alkatából fakadóan kissé
távoltartó iróniával is vonzó emberséggel,
idézőjelbe tett hősi póz és reális
hétköznapiság, tragikum és komikum
keverékéből szellemesen kelt életre
Menelaosz alakja. A mai néző számára így
volt színes, élvezetes és a maga módján
hiteles az alakítás, még akkor is, ha
szerintünk Euripidész valójában inkább
tragikusnak szánta a szerepet. Ha nem
tudnánk, hogy csakugyan létezett az
ókorban a mítosznak egy Helenét
rehabilitáló változata, amelyre korábbi
művébe, az Élektrában is utalt már Euripi-
dész - tehát nyilvánvalóan nem paródiát írt
-, akkor is meg kellett éreznünk a tragédia
levegőjét, a meggyötört ember fohászát
Menelaosz utolsó szép tirádájában,
amelyet Szilágyi Tibor megindító
egyszerűséggel tudott megszólaltatni.

Ó Zeusz, atyánk s bölcs hírben álló iste-
nünk,

tekints reánk, s hozz bajunkra változást!
Segíts, míg terheink cipeljük hegyre fel:
Ujjad hegyének érintése kell csupán, hogy
célhoz érjünk, s jó szerencse várjon ott.
Mit eddig gyötrődtünk, elég a gyötrelem!
Bár javulna rossz sorom, s járhatnék
egyenes lábbal! ezt az egy

kegyet
adjátok meg végtére, s én boldog leszek.

Ma már nyilván nem könnyű komolyan
eljátszani a fondorlatos cselszövéseket, a
váratlan fordulatokat halmozó naiv mesét,
de a fikcióért elpusztultak rekviemje
mindmáig hátborzongató egyér-
telműséggel hangzik fel a női karban.

Esztelenek, ki az erényt háborúban
szerzitek! a bősz dárdák hegye nem
szünteti meg, ki nem oltja
a halandók bajait.
Ha vitáinkban csak a vér
döntene, városainkat
a harc nem hagyná el sosem.
Priamosz földjén ugyanigy lehetett
volna szavakkal rendbe
hozni ügyed, Helené.
Most Hádésznál lakoznak mind, alant,
falaikat pedig a láng, akár Zeusz tüze,

szórta szét;
csak a kinokra tetézed a kint,
szaporitod a bút, a jajteli bajt.

Kár, hogy a főiskolásokból, amatőrökből
álló kar nem tudott kellő színpadi
jelenléttel a főszereplők partneréül fel-
nőni. Papp János alakítása a brutális
zsarnok Theoklümenosz király szerepé-
nek kissé idézőjelbe tett megformálásával
viszont jól egészítette ki a kitűnő Helené-
Menelaosz kettőst. Bár valószínű, hogy a
védelme alá helyezett Helenét erőszakosan
ostromló törvénytipró barbár uralkodó is
eredetileg véresen komolyan vett szerep
lehetett, és a típus valójában ma sem igen
veszített dermesztő aktualitásából,
mégsem lett volna szerencsés napjainkban
egyértelműen komolyra hangolni az egész
cselekményt. Könnyen visszájára
fordulhatott volna a hatás, mivel abban az
esetben a mai néző csakugyan nem tudott
volna mit kezdeni a művészileg eleve
indokolatlan, váratlan „deus ex machina"

megoldással, ami így halkan ironikus
kérdőjellel talán tragikusabbá vált.

Euripidész: Alkésztisz (Gorsiumi Játékok)
Pécsi Ildikó a címszerepben

A z Alkésztisz külső, látható cselek-
mény hiányában még az előbbinél is ne-
hezebben előadható, mai ember számára
csodálatos szépségével együtt sem
könnyen megközelíthető mű. A
cselekmény, a dráma belül, az
emberekben zajlik. Admétosz király úgy
válthatja meg ma-gát a haláltól, ha
helyette valaki más vállalja a holtak
birodalmába való távozást. Sorra járja
rokonait, de még öreg szülei sem vállalják
helyette az elmúlást, míg végül fiatal
hitvese, két kis gyermekének anyja,
Alkésztisz hozza meg az áldozatot.
Admétosz önzéssel vádolva átkozza el
öreg szüleit, miközben ő maga jajongások
közepette elfogadja az asszonyi önfelál-
dozást. Csak Alkésztisz holta után döbben
rá a helyzet tarthatatlanságára: az asszony
áldozatával felmagasztosult, míg ő, a férj,
önzés és gyávaság erkölcsi meg-
semmisültje, a halált óhajtja. A házába
érkező vendég Héraklész előtt tapintatból
gyászát letagadja. Hálából Héraklész
megvív a halállal, és visszahozza a holtak
birodalmából vendéglátója hitvesét.

A mai rendezőnek mindenképpen
szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy
számunkra az alapvető szituáció, a férfiak
szélsőségesen barbár önzése már



önmagában véve is nehezen fogadható be.
Ehhez talán a primer életösztön vad
megnyilvánulása mellett még a korabeli
társadalomnak a férfisarj fokozott jelen-
tőségéről vallott felfogását is át kéne
éreznünk. A rendező világos vonalveze-
téssel a vétség, bűnbánat, megtisztulás
hármas egységére építette fel a tragédiát.
Az apa és fiú barbár összecsapásának sza-
bad folyást engedett. A hős dermesztő
zuhanásának éles megvilágításával szem-
beállította a jó tettet (Héraklész meg-
vendégelését), amellyel önmagát meg-
váltotta. A nyers brutalitásból és az ősi
vendégjog felmagasztosulásából meg-
megcsapott az ókor sajátos erkölcsi világa.
A megtisztuláshoz és felemelkedéshez
vezető úton a rendezés a halálával a jö-
vőbe sugárzó eszményi nőalak, Alkésztisz
finom lírájából és a halállal megvívó
Héraklésznek, a halált legyőző népmesei
hősök ősatyjának, kissé Vitéz László-
szerűen felfogott meleg humorából bontja
ki a mű poézisét.

A koncepció szép és világos, a meg-
valósítás nem mindenkor egyformán
meggyőző. Pécsi Ildikónak ebben a sze-
repben is tökéletes illúziót nyújtó, az
önfeláldozást fájdalmában is magasztos
derűvel vállaló, a tragikumban is finom

pasztellszínekkel tündöklő szépséges
Alkésztisze és Benkóczy Zoltán ember-
séges, erőteljes Héraklész-alakítása mel-
lett a darab legnehezebb - néhol már-már
játszhatatlan- szerepét, Admétosz királyt,
Papp János nem tudta maradéktalanul
meggyőzővé tenni.

A végtelen lírai monológok, a szüntelen
siratás, jajongás - a görög tragédiák egyik
ismert nagy próbatétele - talán zavarba
ejthették a rendezést is, de láthatólag még
meghaladták a színész erejét. Csak a
reálisan játszható szituációkban, például
az apával (Horváth Sándor erő-teljesen
körvonalazott Pherészével) való
összecsapásban talált igazán magára. A
mű alapgondolatát hordozó komplex
személyiség fejlődését nem tudta töret-
lenül felépíteni. Ugyanakkor a rendezés
figyelmét nyilván elkerülte, hogy a kez-
detleges nézőtér egyes szögeiből (a szín-
padra ragadó padsorok miatt) rosszul volt
látható a játéktér eleje, és így a bensőséges
lírájú mű néhány finoman játszott jelenete
olykor elsikkadt.

Ezt annál is inkább sajnáltuk, mert
Karinthy Márton megkapó természetes-
séggel, a primitív környezetet művészi
áttétellel, klasszikus egyszerűséggé meg-
emelve játszott a gorsiumi tájjal, és az

előadás legszebb pillanatai éppen azok
voltak, amikor a rendezés szellemesen élt
a körül nem határolt tér szabad lehető-
ségeivel, a szokatlanul lezáratlan távoli
síkságba vesző színpad perspektívájával.
Így az Alkésztiszben a távolban, az alko-
nyodó gorsiumi tájban világítanak a
halottégető szertartás fáklyái, és hallat-
szanak a siratás messziről szűrődő zso-
lozsmái, miközben elöl a mit sem sejtő
vendég, a részegségig mulató Héraklész
jelenete zajlik az őt a gyászról felvilágo-
sító szolgával, plasztikussá téve a szitu-
áció meghökkentő voltát. A régi mítoszok
természetes közegében megszülető
borzongást, az Admétosz király házára
nehezedő végzetet idézte fel a palota körül
ólálkodó, romok mögül fel-feltűnve
Alkésztisz nyomába szegődő, csak általa
látott, zsákmányt leső Halál pantomimikus
játéka. Finom, áttetsző, szinte mediterrán
atmoszférájú volt a Helené meseszerű,
ironikus bájjal megoldott befejező képe,
amikor a palota felett váratlanul
bábjátékszerűen felbukkanó Di-
oszkuroszok (a deus ex machina) a tenge-
ren hajózó távoli testvérükhöz, Helenéhez
intézett szózattal kívánnak neki szerencsés
hazatérést, és a néző a messze távolban, a
hajóárboc lengő zászlaja alatt

Jelenet az Alkésztiszből (Szebeni András felvételei)



megpillantja Helené és Menelaosz kék
horizontba rajzolódó integető alakját.

A két Euripidész-mű szerkezetében
minden kisebb szerep egyaránt fontos.
Minden egyes szólam a tökéletes orató-
rium nélkülözhetetlen része. A nyári elő-
adások közismerten rövid próbaideje
ellenére is a határozott rendezői irányítás
érződött az ország különböző színházaiból
érkező szereplőgárda meglepően egységes
játékstílusán és dikcióján. Az
egységes koncepció megvalósításának
mértékét természetesen egyénenként a
már. hozott tudás, a korábban szerzett
színészi mesterség foka szabta meg. Két
egymástól eltérő, markáns, dinamikus
alakítást láttunk Horváth Sándortól a
Helené hírnökének és Admétosz apjának,
Pherésznek szerepében. Benedek Miklós
kettős szerepében, a Helené Hírnökeként és
az Alkésztisz Karvezetőjeként intellek-
tuálisan jól kimunkált, de kissé hideg
alakítást nyújtott. Szekeres Ilona Jósnő-
jében benne rejlett a misztikum, a jelenség
súlya még kissé hiányzott. Alkésztisz
szolgálójában viszont meggyőzően és
szépen bontotta ki a szöveg költőiségét és
realizmusát. A többiek közül Zsolnay
András (Halál) stílusosan, Ivánka Csaba
(Szolga) és Szirmai Péter (Apollón) még
kissé halványan illeszkedtek a tragédia
hangvételébe. Najmányi László gyékény-
fonatú díszletjelzései finoman, szinte ész-
revétlenül illeszkedtek az antik hangulatú
tájképbe, és a nemesen egyszerű vonalú,
világosan megszerkesztett (fekete, fehér,
barna, szürke) színszimbolikájú
jelmezekkel együtt tökéletesen szolgálták
a rendezőnek a szöveg lírai szépségé-
re és realisztikus emberi világára összpon-
tosított felfogását.

Karinthy Márton rendezése nyilván nem
dönthette el egyértelműen (a
sajtóvisszhangból ítélve éppen hogy fel. is
szította) a két Euripidész-mű értelmezése
körül zajló régí vitát, de a járatlan
úton, hittel, tehetséggel letette a maga
voksát. Izgalmas, lendületes indításával,
reméljük, hosszú távra megszabta a Gor-
siumi Játékok további útját.

Euripidész: Helené és Alkésztisz
(Gorsiumi nyári játékok Tácon)

Rendezte: Karinthy Márton. A rendező
munkatársa: Cs. Nagy Endre. Díszlet- és
jelmez: Najmányi László. Zene: Walla Ervin.

Szereplők: Pécsi Ildikó, Szilágyi Tibor,
Papp János, Szekeres ilona, Benedek
Miklós, Horváth Sándor, Ivánka Csaba,
Benkóczy Zoltán, Medgyessy Pál f. h.,
Vízi György f. h., Andresz Kati f. h.,
Zsurzs Kati, Hartmann Teréz f. h., Újhelyi
Olga f. h., Zsolnay András f. h., Szirmai
Péter f. h.

LUX ALFRÉD

Bemutatók
a Radnóti Szinpadon

Az 1977, esztendő - úgy érezzük - több mint
figyelemre méltó a Radnóti Miklós
Színpad életében. A színházi világ újdon-
ságkereső, sőt újdonsághajszoló nyüzs-
gésében ezúttal valami tényleg újat kap-
tunk, olyasmit, aminek lényegi szerepe
van a Színpad alapvállalásában és - mégis
szokatlan. Különösképpen vonatkozik ez
két produkcióra - a Mikszáth különös
házasságára és a Légy már legenda című
Jancsó Adrienne-estre -, mégis hitelesebb
az elemzés, ha egységében vizsgáljuk az
év első négy premierjét.

Mind a négy bemutató olyasmit vállalt,
amit már az Irodalmi Színpad is lényegi
koncepciójának tartott: önálló költői estet,
önálló előadói estet, a kor-társirodalom és
a klasszikusok repertoáron tartását és
alkalmi, ünnepi műsort. S mégis többet
kaptunk ennél.

Az első bemutatót Devecseri Gábor
emlékének szentelte a Színpad, A meztelen
istennő címmel. A kétrészes programot
kiválóan komponálták meg a dramaturg
Gelléri Ágnes és a renderő Huszár Klára:
az első rész felvillantott önarcképmoza-
ikjai, szerelmi lírai gyöngyszemei, drámai
részletei után a második részt egyet-len
mű jelentette: A meztelen istennő és a vak,
jövendőmondó című egyfelvonásos sze-
relemfilozófiai játék. S az egész estén ve-
zérmotívumként zengett végig a szerelem,
az a szerelem, melynek klasszikus modern-
sége olyannyira jellemző Devecseri Gábor
költészetére, s melynek talán ő az egyetlen
megszólaltatója a magyar lírában. Mert
nem azonos sem az ő kedves görögjeinek
és latinjainak fegyelmezetten áradásával,
sem az előd óriások még fegyelmezettebb
és fojtottabban áradó nosztalgiájával -
legyen szó akár Babitsról, akár Füst
Milánról -, hanem olyan boldog felfedezés
a Devecserié, amilyen annak idején a
reneszánszé volt: egy-szerre találta meg a
régit, az örököt és önnönmagát, s mindezt
az átszellemült hedonizmus
felelősségteljes boldogságával. S éppen
ezért nehéz Devecserit, az ő szerelmi
líráját „tolmácsolni", de még prózai sorait
is, mert azokat is átitatja a mindent átölelő
szerelem. Az áhítat és a csúfondáros
játsziság olyan keveredése

ez a költészet, aminek talán nincs is
adekvát megszólaltatója a magyar pódiu-
mon. Leginkább Csernus Mariann az az
előadóművész, akinek hangjából meg-
sejtjük Devecseri Gábor költészetének oly
nagyon egyedi voltát. Athénéje fel-tétlenül
olyan alakítás, ami a pódiumsikerek
sorába tartozik.

Nemcsak a Radnóti Miklós Színpad-nak,
hanem az egész magyar színházi életnek
eseménye volt Görgey Gábor darab-ja, a
Mikszáth különös házassága. Görgey úgy
használta fel forrásait - Mauks Ilona
emlékiratait, Mikszáth Kálmán karcolatait,
novelláit, sőt azt, is mondhatnánk,
életművét -, hogy merőben új, önálló és
egyben kitűnő művet alkotott. Nem dra-
matizált naplót írt, még kevésbé
dokumentumjátékot, hanem olyan
dialógust, amely dráma a javából.
Jellemeinek meg-formálásában korántsem
jelentett segítséget Mikszáth Kálmán
közismertsége vagy házasságuknak
irodalomtörténeti adatszerűsége. Sőt! Ezek
voltak a legnagyobb buktatók, hogy
elvigyék az írót a dokumentum, az
illusztrált vázlat vagy akár a pamflet felé.
Nem így történt. Görgey Mikszáthja
mindenben megegyezik a műveiből ránk
maradt képpel, de ugyanakkor hitelesíti is
ezeket a műveket. Ő az az ember, aki
kiverekedte magának az íróasztal helyett
az író asztalát, aki publicistából képviselő
lett, de úgy, hogy megmaradt igazi
publicistának, aki élete eseményeit
remekművekké élte át, és - nem
utolsósorban - akinek szeme élesen
figyelte és meg is látta az embert,
elsősorban önmagát. A híres mikszáthi
adomák és anekdoták a jellemből
csordulnak ki, ebből a kedvesen hiú és
bizony kicsit sem hidegvérű, joviális
közéleti tréfamesterből. Ha szabad úgy
mondanunk, Görgey alkotta meg Mikszáth
első hitelesnek érzett képét iro-
dalmunkban.

A mű tehát már önmagában is siker
lehetett volna. Hát még így, két kitű-nő
alakítás jóvoltából és a remek rendezés
segítségével. Körmendi János egyik
legkiválóbb jéllemszínészünk, Mikszáth.
Kálmánja a remek repertoárnak is egyik
csúcsa. Neki nem kellett felragasztania a
jellegzetes bajuszt, hogy Mikszáth legyen.
Minden szava, minden mozdulata abból a
„természetes" mélyből jön, amit nem lehet
megcsinálni, amit csak élni, átélni lehet.
Neki köszönhetjük, hogy személyesen is
megismertük Mikszáthot. Ahogy
Körmendiről tudjuk, hogy ő Mikszáth,
ugyanúgy tudjuk Győry Franciskáról,
hogy ő Mauks Ilona.


