
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.



Görgey Gábor: Mikszáth különös házassága (Radnóti Színpad)
A Mikszáth-házaspár: Győry Franciska és Körmendi János (MTI fotó)

megszólaló, a program második részét
képező monológ, a Hanyas vagy?

Szilágyi György, a népszerű humorista
ezúttal nem tréfával lép a publikum elé.
Nagyon is komoly, sőt gyakran véres va-
lóságot pécéz ki poentírozó technikája,
mégpedig a történelmet. A Hanyas vagy?

cím egyben a monológ gondolatritmusát is
megszabja, vissza-visszatérő szónoki-
ságában; szónokiságot mondunk, hiszen a
felelet mindig evidens, a kérdezett ugyanis
28-as, mint maga az író. Nemzedéki és
önéletrajzi egyben ez az izgalmas, szabad
asszociációkra épített emlékezés-zuhatag,
ahol az asszociációk szabadsága nagyon is
rafinált szerkesztettség eredménye. Keres
Emil kimagaslót nyújt eb-ben az
egyszemélyes darabban.

Nem ritka jelenség, sőt a Színpad alap-
koncepciójához tartozik, hogy egy-egy
előadóművész önálló esttel jelentkezik.
Számos siker fűződik ehhez a hagyo-
mányhoz. Így többek között Jancsó
Adrienne évek hosszú során át műsoron
levő balladaestje, a Földédesanyám is. Most
ugyanő vállalkozott újabb program
szerkesztésére, mégpedig merőben szo-
katlan, új - és elképesztően nehéz - fel-
adatra. Légy már legenda című összeállí-
tásában két erdélyi kiválóságot, Kuncz
Aladárt és Dsida Jenőt, idéz meg, de úgy,
hogy Kuncz remekművének, a Fekete
kolostornak szinte teljes keresztmetszetét
adja. Regény a pódiumon! Nem dramatizált
regényrészlet, nem műsort gazdagító
színfolt vagy illusztráció, hanem maga a
regény. A memorizálás bravúrja sem
lekicsinylendő teljesítmény, ahol a vég-

szót önmagának adja fel a művész, de itt
sokkal többről van szó: művészi élmény-
ről, amit Kuncz Aladár és Jancsó Adri-
enne külön-külön, de mégis együtt adnak a
nézőnek, irodalmi vagy irodalomtörténeti
újrafelfedezésről, sőt felfedezésről is,
hiszen a regényrészleteket félbeszakító és
egyben alátámasztó Dsida-versek a
közönség jelentős részére az újdonság ere-
jével hatnak. (S hadd említsük meg éppen
itt, hogy könyvkiadásunk régi adóssága
Dsida újramegjelentetése.)

Pomogáts Béla kitűnő bevezetője a
műsor elején utal arra a kultúrpolitikai,
közművelődési funkcióra, amit a két
háború közötti erdélyi irodalom ismerete
kell hogy jelentsen, s aminek jegyében
fogant Jancsó Adrienne estje. Ezt a szép
felfedező feladat jelleget húzza alá Bencze
Zsuzsa mértéktartó, ízléses rendezése is. A
kompozíció hangulati egységét nemcsak
támogatja, hanem gazdagítja Pertorini
Rezső gordonkajátéka.

Eddig is sok szép sikerrel büszkélkedhet a
Radnóti Miklós Színpad, mégis úgy érzem,
hogy a lezárult évad jelentősége messzire
mutat. Hiába van szép és páratlanul
jelentős múltja a magyar pó-
diumművészetnek, mégis a fiatalabb mű-
fajok sorába tartozik. S ha meggondoljuk,
hogy az „öregebb műfajok" - nem
utolsósorban maga a dráma - is állandó
útkeresést folytat, megújulásra törekszik,
akkora pódiumnak ez még inkább feladata.
Nem a minden áron való modernkedésre
gondolunk, hanem pontosan arra, ami
történt: a sikerrel igazolt új lépések-re.
Bármilyen fontos is legyen a versek
művészi megszólaltatása, nemegyszer új-
raértelmezése vagy újrafelfedezése, hiba
volna a pódiumon egyeduralkodóvá tenni
csupán magát a költészetet. És ettől az
egysíkúságtól óvja magát sikeresen a
Radnóti Színpad, amikor repertoárját egyre
jobban szélesíti az irodalom más
műfajaival.

Ha egyvalamit mégis hiányolunk, akkor
ez a már többször számon kért világ-
irodalom. Vagy ha úgy tetszik - külföldi
irodalom. Többet kellene a Színpadnak
kipillantania az ablakon, mert noha most
még nem fenyeget, de előbb-utóbb fe-
nyegethet a beszűkülés veszélye. Pedig
vannak itt is komoly sikerhagyományok,
amelyek folytatásra várnak - hogy csak
Kross Négy monológját említsük.

A darab technikája gyakran váltja az idő-
síkokat, s a jellemfejlődés időbeli hiteles-
ségét a mozaikszerű visszapergetések úgy
rejtik magukban, hogy igen kemény
színészi feladatra késztetik a szereplőket.
Ilyeikor bizony be-becsúszhat egy-egy
„hangkeresés". De nem Győry Francis-
kánál és nem Körmendi Jánosnál! A le-
ánykérés Mauks Ilonája, a nélkülöző és
gondokkal telített fiatalasszony, a má-
sodszor is megkért feleség bölcs szeretete
és rezignációja, a krónikássá érlelődő
élettárs - mind megannyi könnyednek
tűnő, mert igaz megformálás.

Ezt a kitűnő duettet remekül mozgatja
Bencze Zsuzsa rendezői művészete: csak
időnként állít be rendezői „képeket", azok
viszont telitalálatok.

Hagyomány a Színpad életében, hogy
megünnepli a költészet napját. Forradalmi
líránk nagyjai mellett ilyenkor csokorba
köti kortárs költőink java termését, mint az
idén is tette: Dorogi Zsigmond
szerkesztésében Boldog akar lenni az ember
... címmel hallhattunk szép antológiát .
Ezúttal azonban a szerkesztést Gryllus
Dániel és Dévai Nagy Kamilla értő zenei
válogatása is gazdagította, s Dévai Nagy
Kamilla, valamint a Kaláka-együttes
előadása szép kamaraestté bővítették a
verskoszorút, amelynek elő-adói Geréb
Attila, Keres Emil, Pécsi Ildikó, Szabó
Kálmán és Verdes Tamás voltak. Még egy
újdonságot jelentett ez a mostani válogatás
: nem alkalmi mű-sornak készült, hanem
repertoárdarab igényével. Akárcsak a vele
egy estén


