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Az Antigoné Pécsett

Komplex amatőrszínházi kísérlet

A Pécsi Nyári Színház júliusban a Tettyei
Játékszínen bemutatta Szophoklész
Antigonéját. A bemutató a Pécsi Amatőr
Színpad négy évvel ezelőtti előadásának
(melyről a SZÍNHÁZ 1978/5. számában
jelent meg méltatás) továbbgondolt,
továbbfejlesztett változata, s az amatőr
komplex színház sikeres kísérlete. A ren-
dező, Bagossy László megtartotta a ko-
rábbi előadás két fő jellemzőjét - az új-
raértelmezést és a dekorativitást -, és
gazdagította a nyári színház profilját
jelentő tánccal.

Bagossynál Kreon nem beszűkült
látókörű, monomániás zsarnok, hanem a
népe által demokratikusan választott,
elhivatott vezető, akinek végig kell járnia
a maga által kijelölt utat. Kreon tör-vényei
a népért íródtak a nép egyet-értésével, s a
testvérharcban meggyötörtek békéjét
hivatottak megteremteni. A korábbi
előadás továbbgondolását jelzi, hogy most
a törvények meg-tartásának-
megváltoztatásának dilemmája már nem
egyedül Kreon gondja, ha-nem az őt
választó népé is.

A nép megjelenítése a görög drá-
mákban általában nehézséget jelent, a
kórus szerepeltetése mindig az előadá-

sok kényes pontja. Bagossy korábban fel-
osztotta a kórust, s a fontosabb mon-
datokat egy-egy szereplőre osztotta. Ezzel
azonban a kollektív bölcsesség jelenléte
gyengült meg, amint erre annak idején a
kritika is rámutatott. A négy évvel ezelőtti
előadáson a kórus szövegé-nek
„kinyilatkoztatott bölcsesség"-jel-lege
gyengült ugyan, de Kreon szubjektivitása
ezáltal még inkább felerősödött, s ez az
alaptétel - Kreon választott vezető -
ellenébe hatott.

Ez az ellentmondás oldódott fel azáltal,
hogy most Bagossy a maga valóságában
behozta a színpadra a választók tömegét, a
népet, a férfiak és nők seregét, amelynek
érzelmeit, véleményét, akaratát a tánc
eszközével fejezték ki a Baranya Együttes
tagjai.

Annak idején Bagossy másik újítása az
volt, hogy nagyméretű' drapériákkal jó
értelemben vett látványosságra törekedett.
A drapériát köztudottan csak a modern
színházművészet degradálta a görög
drámák esetében a főhősök dekoratívan
redőzött ruhájává. Bagossy a nagyméretű
drapériákat térképző, az előadást
értelmező funkcióval látta el, s a
szabadtéri előadásban is megtartották e
szerepüket.

E három összetevő - Kreon átértelmezett
figurája, a tánc és a látványosság - hatásos
előadássá kovácsolódott össze. Ha úgy
tetszik, komplex színházzá: dráma, tánc
(és vele a zene), látvány együttesévé. Ez a
komplexitás nemcsak meg-ismerteti a
nézőt régmúlt emberek sor-

sával, hanem át is életi vele ezeket a
sorsokat, s főképpen lehetőséget teremt
arra, hogy a régi példázat által ráismerjen
saját korának ellentmondásaira.

Az előadást a Baranya Táncegyüttes
nyitja a királyválasztást, a királyavatást
jelképező tánccal. Itt valóban a nép aka-
rata, véleménye nyilvánul meg Vidáko-
vics Antal koreográfiájában, Kircsi László
görögös hangzású - de soha nem
„görögössé" váló - zenéjében. A későb-
biekben az előadás kulcspontjain önálló
szerepet is kap a tánc, például megjele-
nítik Antigoné és Haimon szerelmét. Ám
a zene és a tánc mindig harmonikusan él
együtt a prózával, s nem tördeli szét az
előadást apró epizódok füzérévé.

Az egységesen jó tánckarból kieme-
lendő a „táncos"-Antigoné, Sztrunga
Magdolna, a prózai szereplők közül pedig
Güth János érdekes felfogású, erőteljes
Kreonja. (A rendező többet törődhetne a
színjátszók beszédkultúrájának
fejlesztésével, mert néhány szereplőt
leszámítva a többségnél e téren - kü-
lönösen az antik szöveget hallgatva -
vannak hiányosságok!)

Bagossy minden rendezésében arra
törekszik, hogy a kétdimenziós színpadot
térré tágítsa, azaz több síkon folyik nála a
játék. Az Antigoné előadásán - kihasználva
a tettyei romok adottságait - folytonos, jól
bejátszható tér állt az együttes
rendelkezésére, Bachmann Zoltán
díszletei jóvoltából. A tér kitöltésé-ben, a
szereplők, illetve a drapériák moz-
gatásában Bachmann Gábor segített ta-
nácsaival. Uherkovics Ágnes jelmezei
nem voltak hivalkodóak, éppen ezért jól
szolgálták az előadást.

A színpadi komplexitás nem a divat
szülötte. Az előadás arról győzi meg a
nézőt, hogy az amatőröknek nyújt igazi
nagy lehetőséget a komplex színház,
benne kioltódnak az amatőrség hiányos-
ságai, és felerősödnek, összeadódnak eré-
nyei. A pécsi kísérlet alapján azt mond-
hatjuk, hogy a rokon művészeti ágak
amatőr együttesei együtt nagyobb fel-
adatra vállalkozhatnak, mint külön-külön.
Tudjuk jól, az amatőrök komplex
színházára nem minden alkalommal és
nem mindenütt adódik lehetőség. Nem
mindenütt adottak ehhez a személyi
feltételek sem. A Pécsi Nyári Színház jó
alkalom volt e vállalkozás létrejötté-re. A
komplex amatőrszínház azonban
elképzelhető másutt is, keresni kellene az
együttesek együttműködésének hason-ló
útjait!

Jelenet a pécsi Antigonéból (Tettyei Játékszín) (Körtvélyesi László felv.)


