
konyhák kínálják a jó falatokat - népi
zenekar játszik, a lányok üvegestáncot
járnak, ezt időnként a legények vad táncai
és illetlenül szaftos rigmusai váltják fel. Ez
a kettősség nemcsak társadalmi jelzésként
meggyőző, hanem a mai divatokról,
nosztalgiákról is rajzol afféle vázlatos,
tájékoztató térképecskét. A kint és a bent
látottakat pedig összegezi és lezárja a vár
tószínpadán zajló finálé: Vári Éva a vidéki
primadonnák stílusában a Rákóczi-indulót
dalolja el - énekét pedig ruganyos testű
táncosnők mozdulatai kísérik.

Ami a főtémát, tehát magát az előadást
illeti: már külső megjelenésében is az
elveszett nagyság és a jelenvaló kicsinység
ellentmondását hangsúlyozza. A háttér
ezúttal is a gyulai vár udvara: ön-magában
is groteszk ötlet várfalak között olyan
darabot játszani, mely zongorás,
függönyös, csecsebecsés polgári szalonban
játszódik. Bakó József díszletének
legszembetűnőbb eleme a magasból
lehulló, valószínűtlen hosszúságú
szádafüggöny. Így sikerül elrejteni a
hatalmas téglafalakat, de gondolhatunk
közben a műben kifejtett eszme kivételes
horderejére, és ha úgy tetszik, assszo-
ciálhatunk a megjelenített környezet ki-
csinyességére is. Hasonlóképpen elgon-
dolkodtatók Schäffer Judit festői jelmezei.

Ebben a környezetben Sík Ferenc szó-
rakoztató és gondolatébresztő társadalmi
komédiát rendezett. A harsányság, a mesés
népi furfangosság, a tündéri találékonyság
egyaránt jelen van ezen a szín-padon. A
dramaturgiai hibákat azonban a rendezés
sem tudta illúziót keltően kendőzni, mint
ahogy a kevéssé plasztikusan ábrázolt
figurákból sem váltak érzékelhető
jellemek, a mégoly gondos színészi
alakítás nyomán sem. Élvezetesek voltak
viszont azok az eleven vígjátéki típusok,
melyeket Karna Margit, Ronyecz Mária,
Pataki László és Vallai Péter formált meg.
A darab széplelkű, de szabados erkölcsű
leányzóját is főként azért tarthatjuk hiteles
karakternek, mert Hernádi Judit
egészséges humorral kerüli meg a
szenvelgés csapdáit. Ugyan-ilyen
természetességgel közeledett Sótiné
alakjához Pásztor Erzsi: ezért tudta
egyszerre megragadni és életre kelteni a
figura fáradhatatlan gyakorlatiasságát és
azt a csipetnyi földöntúliságot, mesés
messziséget, mely Sótinét vigasztaló
jelképpé emeli. A jobbítás ígéretének
jelképévé.

NÁDUDVARI ANNA

Az Antigoné Szegeden

Nem csupán színházi hétköznap -- amely
színházi lévén már önmagában sem lehet
hétköznap -, szórakozás vagy tanulság-
vétel, de ünnep egy-egy bemutató a
Szegedi Szabadtéri Játékokon. Nagy ké-
szülődés, esemény. A nézők részéről
biztosan, azt ismerem inkább, hallva már
vágyakozni olyat, aki még nem láthatott
itt előadást, hogy csak eljuthatna rá,
képzelődni, hogy az milyen szép lehet.
Idén is, Szophoklész Antigonéjának bemu-
tatója előtt már Szegeden, a városban jár-
va ezt hallottam: ez volta vágyunk, az An-
tigoné. Egy vállalattól érkezhettek, busszal
valahonnét, másik városból, mert arról be-
széltek, idetelefonáltak napközben, hogy a
rossz idő ellenére elinduljanak-e, játsza-
nak-e itt majd este mégis. Ok fejezték így
ki magukat: ez volta vágyunk, az Antigo-
né. Hogy miért? Ismerték-e a darabot,
valaki felkeltette az érdeklődésüket, elő-
zeteseket olvastak a bemutatóról, a ren-
dező, színészek nyilatkozatait? Nem tud-
hattam meg, tovább is haladtak.

És miért jöhettek el a többiek, a több
ezer ember, és miért dolgoztak, akik szín-
padra állították az előadást, tudva, hogy
csak háromszor ismételhetik majd meg, és
miért játszottak a bemutató estéjén
nemegyszer rájuk zuhogó esőben a sze-
replők?

Mert az ünnep nem maradhat el. Az
ünnepet meg kell tartani. Ünnepelni kell.
De hát, mi az ünnep ?

Összejövetel és közlés. Először erre volt
igényük az embereknek, a formákat hozzá
csak később keresték, s hol sike-
resebbeket, hol kevésbé sikerülteket ta-
láltak. Éppen a görög dráma fénykorában,
az Antigoné keletkezésének idején
találkozhatott az ünnep minden alkotó-
eleme hiánytalanul. Az összejövetel erő-
szakolatlan természetességgel valósulha-
tott meg abban az egyszerű célazonosság-
ban, hogy együtt lehessenek - senki sem
gondolhatott arra, hogy máshová menjen
vagy egyedül maradjon -, a közlés
nemcsak a közlők részéről vált szükség-
szerűvé, de legalább annyira a befogadók,
az egyformán cselekvőképes egyének
oldaláról, s végül, ahogy az akkor kiala-
kuló forma alkotórészeként elővajúdtak

egy-egy jelet, az máris mindenki számára
egészen pontosan ugyanazt jelentette.
Lesújtottá vagy boldoggá válni és vál-
toztatni, mi sem lehetett így ennél
könnyebb, s az ünnep lényege, a lelkek
építése minden zavar nélkül létrejöhetett.

Ahogy szétszakadnak a közösségek, úgy
lehetnek egyre csiricsárébbakká az
ünnepek. A stílusegységet megkereső,
megteremtő művész tehát nem csupán
önmaga iránti felelősségének tesz eleget,
de közösséget is építhet, előhívhatja az
első felismerések, az egymással való
azonosulások nagy pillanatait, az újjá-
születések megtisztító érzését.

Alapvető ellentmondással kerültek
szembe, akik a szegedi Dóm előtti ha-
talmas színpadon való előadásra éppen az
Antigonét választották: hogyan keltsenek
életre egy népünnepélyre szánt intim
szertartást? Egy tömeglátványként
érvényesülő fülbe súgott közlést? Ez a
közlés pedig változhatott-e, azt kell-e
kutatnunk, mivel gyönyörködtetett vala-
ha, s igyekezni megismételni ezt a gyö-
nyörűséget, vagy pedig friss, mában hasz-
nálható mondandót lelhetünk benne?

Az árva thébai királylány, Antigoné az
istenek törvényét tartja: a halottakat el kell
temetni. Haltak bár igaz vagy hamis
ügyért, adjuk meg nekik a végső
tisztességet, ki ezt nem teszi, nem tetszik
majd az alvilágban, hol pedig sokkal több
időkig kell tetszenünk, mint itt a földön.
De az isteni parancs követésével
lehetetlent követ, a királyi szónak
ellenszegülő tettéért meg kell halnia, s
még városa árulójának is mondják. A
törvényt keresik végig a darabban, azt
emlegetik, arra hivatkoznak. Mi az igazi
törvény, s vonatkozhat-e egyik emberre
más, mint a másikra? Gondolkodhat-e
valaki a többiektől eltérően? Alkalmaz-
hatnak-e rá olyan törvényt, melyet addig
nem ismert, vagy csak elismerni nem
akar? Tiszteletreméltó-e a saját törvényű,
vagy bűnös, zavart keltő? És azonos lehet-
e ez, bűnösség és zavarkeltés, vagy pedig
arról van szó, ő már új törvényt teremt? És
érvényes lehet-e ez az újonnan teremtett
törvény másokra is? Ki lehet
törvényalkotó? Bárki? Kit szeretnek az
istenek ? Ki bukik és ki győz?

De mégis a legfontosabb : kinek a tör-
vényét fogadja el a közösség. A kö-
zösségért, a közösség felé fordulva megy
itt végbe minden, a magány is.

A közös törvényhallgatásnál sosem lehet
izgalmasabb. (Ez mindössze két ember
között is megvalósulhat, ha úgy együtt,
egyszerre egyetértenek valami-



ben, s sose érezhetik magukat egymással
annál jobban, mint akkor.) Törvény-
hirdető - vagyis, a kiismerhetetlen világ
kiismerhetővé, sőt irányíthatóvá tételével
foglalkozó, ennek lehetőségét megmutatni
próbáló - darab előadásán minden a
szónak kéne hogy alárendelődjék. A
népünnepély, a tömeglátványosság
ilyenkor nem valami revüsítésből eredhet,
de sokkal inkább az értelmes érzelmek
lekötésével kelthetünk érzékeket is
lenyűgöző hatást. Jó alap minderre
Mészöly Dezső szenvedélyes, szép magyar
szövege, bár a hallgató fülé-ben szinte
vissza-visszacseng a korábban leginkább
ismert Trencsényi-Waldapfel Imre-féle
fordítás, mely nemes veretű ódonságában
hűvösebb emennél.

Az előadás indításakor Szinetár Mik-lós
rendezése szerintem nagy hibát követ el
azzal, hogy antik görög katona-ruhába
öltözött táncosokkal elbalettoz-tatja (a
zene Vajda János, a koreográfia Barkóczy
Sándor munkája) Eteoklész és
Polüneikész, Antigoné két bátyja hadai-
nak összecsapását, majd azt is, ők hogyan
esnek el egymás keze által. Hiszen a görög
drámák egyik jellemző sajátossága, hogy
nem a nézők előtt ját-szódnak le az
események, a szereplők csupán elmondják,
mi történt, vagy mire is készülnek. És ez
nem véletlen. Olvas-hatunk róla, az ókori
görög színpadokról a tánc sem hiányzott,
erről annyi az ismeretem, „lassú és
ünnepélyes táncalakzatokból állott", sokat
nem tudhatunk, hogyan zajlott, de szinte
meg mernék rá esküdni, hogy soha,
semmilyen körülmények között sem a
történteket táncolták el. Inkább
hangulatilag készíthettek fel a szavak
befogadására. Ezzel nem valamiféle
korhűséget kérek számon, nem azt, hogy
pontosan le kéne másolni egy ókori
előadást, de a görög dráma lényegét,
melytől egészen távol állott, hogy a
szemet kösse le, mi több, ámítsa el.
annyira a „megbeszélésre" törekedett.
Értelmes emberek gyülekezetében
értelmes párbeszéd folytatására.

Hasonlóan bosszantó hiba az időnként a
színpadon átkúszó rabszolgafélék tömege,
vagy Haimon, az Őr és a Hírmondó
katonaruhába való öltöztetése (Schäffer
Judit tervezte a jelmezeket), mert nem
valami figurát eljátszani jönnek be - leg-
alábbis, nem azért kéne bejönniük -, de
egy álláspontot képviselni. Zavaró
Antigoné és Iszméné egymásétól annyira
különböző hajviselete, holott ők sem kü-
lönböző jellemek, de kétféle magatartás

megtestesítői. Lehetséges, hogy eljátsz-
ható görög tragédia úgy is, hogy jelle-
meknek, figuráknak tekintjük az alako-
kat, naturalisztikusan ábrázoljuk a színt
vagy éppen valami világon kívüli, álom-
ban lebegő helynek - láttunk már mind-
kettőre jó példát -, de akkor alapjaiban
kellett volna „minden eddiginél másként"
felfogni az egész drámát. Itt azonban
erről szó sincs. Fehér Miklós merev,
szürke, gazdagon tagolt díszletet
tervezett, mely lépcsősoraival, oszlopai-
val görög város központjára emlékeztet,
egy igen tekintélyes, de kissé már
omladozó palota előterére. A lépcsők
szintjeit teleállították szürke, csuklyás
köpenyekbe öltözött emberekkel, akár ők
maguk is oszlopoknak tetszenek, nem a
legtöbbször látható mozgékony, ide-oda
röpködő kórus - csapatuk népesebb is
annál -, de mintha megjelent volna az
egész város minden polgára, s várakozva
követné az újabb s újabb fordulatokat.
Lenne hát kikhez beszélniük a
szereplőknek, a nézőtéri tömeget - jel-
képesen - szinte ábrázolják a színpadon.

A szereplők megjelenése azonban rit-
kán jelentőségteljes. Hogy el-elvesznek a
színpadon, az nem annyira az óriási já-
téktér rovására írható, de inkább saját
jelentésnélküliségük okozza. Nehezen
választhatjuk el, mennyire a rendezés,

mennyire a színészek hibája az elmélyí-
tetlenség, melyről itt számot adnak. Min-
denesetre, szemmel látható az egységes
stilizáltság hiánya, nemigen tudatosíthat-
ták, hogy az érzéseket, véleményeket
most nem egyénítetten, de sűrítve, azt a
bizonyos érzést, azt a bizonyos véle-
ményt az egész világból felvállalva kéne
megmutatni. De még inkább közölni, a
mutatással is elsősorban közölni.

Például: Vajda László eljátszik egy őrt,
egy alapjában jókedélyű, már-már
mulatságos fickót, csak éppen semmi
értelme az egész játéknak, mert itt nem
számít, vajon milyen őrök élhettek vala-
ha egy bizonyos Kreón palotája körül.
Itt arról kéne tudósítani, hogyan viszo-
nyulhatunk a királyi rendelethez, s ho-
gyan ahhoz, ha valaki mégis áldozatot
mutat be a holtnak. Ellenpólusa, Besse-
nyei Ferenc, aki „nem játszik el" egy vak
jövendőmondót, sokkal inkább helyén
van, jelentős hatást is ér el vele, hogy
csak egyszerűen elmondja jóslatát, annak
komorságára, meggyőzővé tételé-re
ügyelve. A híreket hozók közül Lukács
Sándoré a harmadik fajta meg-oldás:
nem is játszik el valamilyen egyénített
hírnököt, de arra sem törekszik, hogy
tudasson valamit.

Csak dicsérni lehet viszont Gelley
Kornél I. Karvezetőjét: szép beszéddel,

Hámor i I ldikó (Ant i goné) és Jani Ildikó ( Iszméné) Szophoklész tragédiájának szegedi szabadtéri
e lőa dá sá ba n ( M T I f o t ó - I l o v s z k y Bél a fe l v . )



szavait segítő jelentőségteljes, de sose
túlzó mozdulatokkal közöl. Kovács János
II. Karvezetőjének tisztességére figyelhe-
tünk fel.

A bevezető, Antigonéval folytatott pár-
beszéd során Jani Ildikó Iszménéje olyan
erőtlen, hogy ez a jelenet teljesen egy-
oldalúvá válik. Második jelenetükre
azonban szerencsésen magára talál, míg
előbb nem tudhatjuk, kicsoda, mit akar,
mit nem, itt már ő az ártatlanul, sőt
tudatlanul, de vállaltan elítélt leány. Még
egyenetlenebb Hegedűs D. Géza Hai-
monja, s nem kapjuk meg tőle az e
fiatalember képviselte jelet, a makacs
igazságérzetet, inkább csak a makacsságot,
az igazságérzet sugárzása nélkül. Martin
Márta két évvel ezelőtti, miskolci Elektra-
alakítására emlékezve, most vártam
Euridikeként való megjelenését, azonban
pompázatos jelmeze ellenére is alig
lehetett észrevenni a színpadon.

Kreón alakítója Szabó Sándor. Bizo-
nyára érdekes lett volna találkozása ezzel a
szereppel, ha létrejön a találkozás.
Azonban nem jött létre. Talán egyáltalán
nem Szabó Sándornak való a szerep, vagy
indiszponált volt a bemutató estéjén, de
semmi olyan érzelmet nem keltett a
nézőtéren, amilyent Kreón kelthetett
volna. Sem gyűlöletet, sem lá-
zadáskészséget, sem szánalmat később, s a
váratlan rendezői megoldást az előadás
végén, hogy katonák tőrüket emelik
Kreónra, így nem tudtuk mire vélni. Miért
kéne Kreónt leszúrni? Egyáltalán, miért
kéne vele bármit csinálni?

Aki mindvégig jel, Hámori Ildikó An-
tigonéja. Törékeny, de bátor alakja
együttérzést keltő; szelíd, de elszánt vo-
násai, ha meg sem szólal is, tudjuk, mit
takarnak. Tisztán, nyíltan elmondott
búcsúmonológjában minden önma-gát
feláldozó, az élet mindenkinek kijáró
örömeiből már mit sem kapó, a másokért
sírba induló beszélt. Itt megláthattuk,
milyen az, ha valaki az egész világból egy
részt felvállal. S ráébredhettünk, hogy fel
kell vállalnunk egy részt, ezzel tartozunk
egymásnak. Magunkra maradtunk, mikor
kiment.

Szophoklész: Antigoné (Szegedi Szabadtéri
Játékok)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlettervező:
Fehér Miklós. Jelmeztervező: Schäffer Judit.
Zeneszerző: Vajda János. Rendezte: Szinetár
Miklós.

Szerepkők: Hámori Ildikó, Jani Ildikó,
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BÁRON GYÖRGY

Hamlet és western,
zenével

A Boglári Játékszín két bemutatója

A balatonboglári Vörös Kápolnánál,
amely néhány éve még az avantgarde és
konzervatív művészi szemlélet egyen-
lőtlen összecsapásának zajos porondja
volt, napjainkban legfeljebb szúnyogoktól
háborgatott békés színházi estéken
derülhet és épülhet a vakációzó nagyér-
demű. A színházművészet hasonló
összecsapásai másutt már lezajlottak, s
most - vendégművészek társaságában - az
új törekvések első számú csapata, a kapos-
vári vert tanyát a sok vihart megért ká-
polnaudvaron, hogy végre, a szórakozta-tó
műsorok és a zenés haknik mellett igazi
nyári színház is működjék Magyarország
kánikulai fővárosában, a Balaton-parton.
Nehéz feladat persze a hely szelleméhez
illően könnyed és ugyanakkor
színvonalas, gondolatgazdag előadással
előrukkolni; a megoldás ezért csak fele-
részben mondható sikeresnek.

Az első bemutató, a Paraszt Hamlet
nemcsak ritka színházi élménnyel, ha-nem
a felfedezés ugyancsak nem túl gyakori
örömével is megajándékozta a nyaraló
publikumot, amely remélhetően
mindörökre megjegyezte magának a
szerző, a nálunk mindeddig teljesen is-
meretlen, bár szülőhazájában és Lengyel-
országban a hírek szerint igen sikeres,
jugoszláviai Ivo Bresan nevét. Mert a
kánikulai naptól barnára sült, tagjaiban
még a balatoni víz játékát őrző közönség
létfontosságú problémával szem-besült
ezen az estén. A színpadi és színpadon
kívüli gondolkodás ama alapkérdésével,
milyen korunk kelet-európai Hamletje,
Claudiusa, Ophéliája, Poloniusa.

A Hamlet feltehetően azért válik
mindenkori tudatállapotunk próbakövévé,
mert zseniális szinopszis, ördögi vázlat,
mindig újraformálható cselekvési terv. Mint
a sakkjáték ama hatvannégy kockája és
harminckét figurája, amely, legyen bár
túlontúl ismerős, mégis végtelen
variációsort tesz lehetővé. A Hamlet a

legifjabb az emberiség közös tudatát
alkotó mítoszok közül. Az egyetlen,
amelyben maga az átköltés, az egyik
megformált variáció vált legendává,
minden lehetséges változat tárházává. A
véglegesen lezárt műegész és a képlé-

keny, alakítható közösségi legenda csillo-
gó találkozási pontja a dráma; ebből fakad
megfoghatatlan zsenialitása, talányossága.
Okkal írta róla Kott, hogy „olyan, mint a
szivacs . . . Minden idők legfurcsább
darabja ez; és épp a hézagai, meghatáro-
zásainak hiányosságai folytán".

Széles ezért a különböző Hamlet-vál-
tozatok skálája, az egyszerű rendezői ér-
telmezésektől a teljes átírásig. Ivo Bresan
drámája a skála egyik végén helyezkedik
el: önálló darab, bőséges utalásokkal a
Shakespeare-tragédiára. A
földhözragadtan mai játék színtere a
negyvenes évek második felének kis ju-
goszláv faluja, ahová, valamiféle botor
véletlen folytán, megidéződik Hamlet
szelleme. S ettől az események átértel-
meződnek, furcsa fényben kezdenek el
tündökölni.

Pedig a történet korántsem hamleti.
Téeszelnök szerepel benne, párttitkár,
tanító és faragatlan, többé-kevésbé jó
szándékú horvát parasztok. A színhely
pedig a falu faácsolatú kultúrháza, mely-
ben a téeszgyűléseket tartják; a falon
zászlók, címerek és feliratok buzdítják a
szép jövőért végzendő áldozatkész
munkára a tagságot. Ez a kor színtere,
valóban; itt kell meglelni Elektrát, Oi-
dipuszt, Hamletet - mindazokat a hősöket,
akikkel az emberiség ősidők óta
meghatározza önmagát.

A darab kerettörténete olyan egyszerű és
sematikus, hogy önmagában legfeljebb
blődlire, a butaságok üdítő ki-kacagására
ad lehetőséget. A nagy hatalmú elnök-
párttitkár ugyanis elhatározza: a tagság,
kulturális előrehaladását bizonyítandó,
színjátékot fog előadni. „Egy olyan
előadást, amiben kifejeződik, mondjuk, a
mi szocialista valóságunk, mindaz, ami,
teszem azt, pozitív és az is, ami negatív."
Csakhogy a falubeliek nem ismernek sem
ilyen, sem másfajta színdarabokat.
Egyikőjük-nek rémlik csupán halványan,
hogy valamikor a városban, véletlenül,
becsöppent egy színielőadásra, ahol
valami Amlett ment. El is meséli, s
előadásából a tagok, okkal, előadható
darabra következtetnek: van benne
szerelem, szép nők, kiadós verekedés,
jobb nem is lehetne. Csupán a falu
egyetlen értelmiségije, a fiatal tanító véli,
hogy ez a Hamlet túl nehéz falat a
téesztagok számára. A téeszelnök
azonban, számos értékes dia-dallal a háta
mögött, úgy gondolja, a csetnikek és a
németek után neki egy angol drámaíró
sem okozhat problémát. Harcba indul hát,
ezúttal Shakespeare


