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„Béke" Epidauroszban

Számomra az utazások maradandó igazi
élményét az előre nem várt, véletlen
események jelentik. Így történt most is. A
jó szerencse adakozó kedve egy görög-
országi színházi élményhez juttatott.
Méghozzá Epidauroszban.

Pesten egy tíznapos Ibusz-túrára
fizettem be. Programunkban szerepelt
Epidaurosz is. A történelmi emlékek közül
megcsodáltuk Szent Aszklépiosz
gyógyisten templomát és múzeumát, és
természetesen felkerestük a színpadot, a
nézőteret. Tizennégyezer nézőt képes
leültetni a félkörös amphitheatrum már-
vány és kő lépcsősora. Csodák csodája,
eléggé épen maradtak a lépcső-padok és
az orkeszter. Megvan még a középen álló
Dionüszosz isten tiszteletére emelt
szentély és a tér középpontjában álló
thümélét szolgáló kerek kőlap is.
Vezetőnk erre guggolva széttép egy
papírlapot, meggyújt egy szál gyufát, leejt
egy kétforintost, és én a legfelső sorban is
tisztán hallok minden zörejt, minden
hangot. Jó lenne látni itt egy előadást is,
sóhajtok fel, amikor észre-veszem, hogy
különféle díszletelemek, kasírozott és
valódi kellékek halmozód-nak fel a
bejáratnál, bocsánat, a propüleiánál. Előző
héten itt játszott Irene Papas.
Címszereplője volt Euripidész
Elektrájának. Legendás hírré vált, hogy a
művésznő az öt előadás teljes bevételét
felajánlotta annak a nagyszabású
restaurálási és műemlékvédelmi program-
nak a céljaira, amelyet a kultuszminiszter
asszony, Melina Mercouri tűzött zász-
lajára. Ebben főleg a delphoi Apollón-
szentély teljes helyreállítása szerepel.
Szóval jó lenne látni egy előadást itt,
hiszen most folynak az epidauroszi fesz-
tivál napjai.

Akkor még csak nem is sejtettem,
milyen közeli vágyam teljesedése. Az
Ermioni „Lena Mari" hotelban, ahol
három napra megszálltunk, egy hirdetés
arról értesített, hogy Epidauroszba szín-
házi buszt indít a direkció, nyolcszáz
drachmáért, Arisztophanész Béke című
komédiájának megtekintésére. Csoportom
tagjai többségükben azonnal jelentkeztek.
Így váltunk részeseivé a július 9-i

premiernek, amikor is ünnepélyes körül-
mények között mutatta be a görög
Nemzeti Színház a hírneves komédiát.

A parkolókban hemzsegtek a különféle
országok idegenforgalmi vállalatainak
elegáns buszai, és a mérhetetlen sok ja-
pán márkájú görög motorbicikli. Odább
egy másik, szintén rendőrök által irányí-
tott parkolóhelyen a személyautók ezrei.
Örömmel fedeztünk fel egy kis szürke ZP
rendszámú magyar Trabantot is,
szerényen meghúzódott egy amerikai
luxusmonstrum árnyékában. Valóban
árnyékban, mert még este nyolc óra felé is
sütött a nap. Hosszú menetben másztunk
fel a helyünkre, és boldogan lestük a
felsőbb sorokból le-felé és alulról felfelé
igyekvő, színes nyári ruhákban villogó,
lesült bőrű, vidáman zsibongó színházi
közönséget. Milyen szépek az emberek!
Mindenki-nek arcán az örömre, ajándékra
várók mosolya. Mindenki kedves,
előzékeny. Nincs tülekedés. Utat
engedünk, helyet szorítunk, helyet
cserélünk egymással. Vegyes nyelven
érintkezünk, de gesztusaink és arcunk a
barátságról beszél. Aki nem ismeri a
komédia tartalmát, annak elmeséli valaki.
Ezt teszem most én is, emlékeztetőül csak
ennyit: Trügaeusznak, az athéni vargának
már elege van a peloponnészoszi
háborúból. El-határozza, hogy felkeresi
Zeuszt és be-szél vele. Mivel a Főisten a
fellegekben az Olümposzon székel,
Trügaeusz egy ganajtúró bogarat nevel
házában, hogy azt jól felhizlalva,
felnövelve rávegye, repítse fel őt hátán a
fellegekbe. Á bogár óriási méreteket öltve
fel is viszi gazdáját Zeusz kapujához. Ott
megjelenik Hermész, a tolvajok,
kereskedők és utazók istene. Borravaló
ellenében el-mondja, hogy már a
Főistennek is elege van az emberek
örökös háborúskodásából, ezért a többi
istennel együtt felsőbb régiókba költözött,
csak Árész, a hadisten maradt az
Olümposzon, és mér-gében a Béke
istennőjét egy mély kútba vetette,
sziklákkal betemette, hogy soha többé ne
jusson ki a napvilágra.

Trügaeusz elhatározza, hogy kiszaba-
dítja a Békét. Hazatérve összegyűjti tár-
sait, és elmondja élményeit és szándékát.
Á görögök (kórus) elözönlik a Földet,
hogy Trügaeuszt segítsék, sőt még
Hermészt is rábírják, hogy csatlakozzék
az emberekhez. Ásók, kapák, kötelek és
főleg a közös erő segítségével az emberek
végül nem csak a Béke istennőjét, hanem
Oporát és Theoriát is kiszabadítják a
kútból. Amikor a győztesek

visszatérnek a Földre, Trügaeusz feleségül
veszi Oporát, Theoriát pedig a parlamentre
hagyja. Igy hát a történet happy enddel
fejeződik be. Á kórus énekkel, tánccal
dicsőíti a bátor és ravasz vargát, mert ő
volt az, aki megszerezte a Békét. A
Háborút és két segítőjét, a Pánikot és a
Zűrzavart pedig jól elfenekelik, hogy ne
zavarja többé az ember nyugalmát.

Ez az alaptörténet, amit a színházak
ősidők óta, amióta csak a darabot játsszák,
mindenkor és mindenütt aktualizálnak.

Á mű a hatvanas években Párizsban
világsikert ért el, ez ösztönözte a buda-
pesti Nemzeti Színházat arra, hogy 1962-
ben műsorára tűzze, Major Tamás lát-
ványos rendezésében. Akkoriban Rajz
János játszotta Trügaeuszt, Bara Margit
volt a Béke, Fülöp Zsigmond Hermész, de
színpadra lépett az aktualizálás révén az
akkori idők nagy sztárja, Brigitte Bardot
is, Csernus Marianne alakításában, és
Russell professzor, a Békevilág-tanács
jelentős vezéregyénisége, Gózon Gyula
utolsó szerepeként.

A zenés, táncos előadás valódi fősze-
replői a kórus tagjai voltak, akik buzgón
tettek-vettek, és hosszú kötelekkel húzták-
vonták ki a kútból a Béke istennőt. Á
statiszták között volt akkoriban a még
zeneművészeti főiskolás, ma már világ-
hírű Bordás György és Miller Lajos is.

Az epidauroszi Béke
Á robbanó elevenségű, szünet nélkül két
óra hosszat tartó előadás valósággal a
„székéhez szegezi" a nézőt. Kezdés-nél,
vidáman csilingelő buzukival tarkított
modern zenére mindenhonnan ver-
senyfutónak is becsületére váló sebes-
séggel álarcos figurák lepik el a színt.
Harsány kerepeléssel, kolompolással,
üvöltéssel közlik, hogy kezdődik, kezdetét
veszi, és „ilyen még nem volt" előadás.
Bukfenceket vetnek, tovább ricsajoznak,
táncolnak, és amilyen gyorsan jöttek, el is
tűnnek.

Kisvártatva izgatott szolgák rontanak be,
kezükben különféle ételekkel, italokkal.
Az istállóból egy különös nyávogó,
röfögő, hörgő hang (a ganajtúró bogár)
közli velük, hogy éhes, hogy bendője
feneketlen. Újabb tömeg rohan be.
Fecsegő, heherésző piaci népek. Arról
pletykálnak, hogy a háború szörnyű dolog,
dicsérik Trügaeuszt és ötletét a ganajtúró
bogárral. Végre megjelenik a főszereplő
Thümiosz Karakatszanisz, zömök,
joviális, középkorú színész. Elő-



vezeti és meglovagolja a rugófejű, dudáló,
emésztési zavarokkal küzdő zajos és büdös
bogarat. A színész ezt a testére szerelt
szerkezetben olyan mulat-ságosan ugrálva,
száguldva, repülve mutatja be, hogy akik
csak jelen vagyunk, mind a tizenkétezren,
csak úgy dülöngélünk a nevetéstől. A
görögök visongva egymás ölébe esnek: ők
a szövegek közé iktatott poénokat is értik.
Egyszer csak beröppen rózsaszín trikóban
és Adidas tornacipőben az arany álarcos
Hermész, kecsesen tart egy toll-seprűt.
Ezzel többnyire cipőjét és Trügaeusz
szakállát tisztítja. Méltósággal megengedi,
hogy Trügaeusz a nála lévő
aranyerszénnyel megvesztegesse, viszon-
zásul informálja a vargát a Béke sor-sáról.

Ezalatt lenn a Földön a Háború és két
társa, a Pánik és a Zűrzavar, mint bu-
sómaszkos manók élik világukat. Lop-nak,
csalnak, rabolnak, lébecolnak. A nép (a
kórus) énekelve, táncolva jókedvűen
panaszkodik erről nekünk. Mindenképpen
aktivitásra akarván bírni bennünket, még le
is locsolják néhány veder vízzel azokat a
nézőket, akik az alsó sorokban ülnek,
köztük a vidáman fel-sikoltó, a
protokollsorban ülő Melina Mercourit is.

Megint jókat mondanak, mert a görög
anyanyelvűek tapsolnak. Később kiderült,
hogy a kórustagok a nézőtéren ülő
kormány képviselőinek olvastak be a
drágaság és rossz gazdasági és közlekedési
viszonyok miatt. Ettől kezdve az előadás
végig így ment, állandó ki-szólásokkal,
poénok özönével árasztva el a hálás
közönséget. Mindent, ami nem az eredeti
arisztophanészi szöveg volt, levetett
maszkkal mondtak el. Az álarc itt mint egy
brechti elidegenítési eszköz is szerepek,
nem csak hagyományból volt a színészek
arcán. Amíg annak ide-jén pesti előadáson
kötelekkel húzták ki a Békét, addig itt
ásóval, kapával tették szabaddá. Az
istennők megjelenítése ismét váratlanul
történt. A kút (egy le-függönyözött
kocsiemelvény), lassan előregördült, és
mögüle kilépett három női alak. Á Béke
istennője úgy nézett ki, mintegy fehérre
meszelt giccses japán Pillangó kisasszony,
hosszú sovány kóró; Opora, a másik
istennő egy arab hastáncos bajadér
temérdek női bájjal, hatalmas fenékkel és
két felfújt léggömb mellel. Theoria
leplekbe burkolt kuglóf-árusnő, maga a
tömény unalom és szenvtelenség.
Mindhármójuk arca fehérre mázolva, lapos
maszkos álarcba bújtatva.

A színpadi látványosságokban dúskáló
előadás egyik érdekes jelenete a főhős,
Trügaeusz esküvője volt. A teret elárasz-
totta a tömeg. (A kórus tagjaiból nyolc-
vanat sikerült megszámolnom. Köztük
csak nyolc volt nő, a többi férfi.)
Mindenki nekifogott az esküvői sürgés-
forgásnak. Volt, aki kenyeret sütött, vol-
tak, akik lacikonyhát készítettek, mások
ökröt forgattak nyárson, vendéglátó-asz-
talokat állítottak fel bakokra, hordókat
gurítottak be székeknek, más hordókat
megcsapoltak, sajtot készítettek, vajat kö-
pültek, mindezt énekelve, táncolva, na-
gyon slágergyanús zenére. Az esküvői
szertartás is olyan igazi „lagzi" volt.
Trügaeusz görög kitonjára zsakettet hú-
zott, valahonnan előkerült egy cilinder is,
a menyasszony pedig fehér mirtuszokkal
díszített fátyolban jelent meg. Távolból a
hosszú, sovány, bágyadt Béke, akit a sors
erősen megviselt, a
Háború megerőszakolt. Szomorúan nézte

az eseményeket. Őt kiszabadították
ugyan, de senki sem törődött már vele.
Bezzeg a bájait kínáló Oporát minden-ki
csipkedte, tapogatta, simogatta, még
Theoriának is kijutott egy kis cicázás. A
kocsiszekér átalakult esküvői ággyá. A
korlátba kapaszkodó Trügaeusz (fér-
fiassága emberfeletti méretűvé nőtt), a

kórus lelkes elismerésével díjazottan
magáévá tette hitvesét. Az aktust a díj-
birkózóknak kijáró ováció fogadta. Soha
még ilyen mulatságosan vaskos jelenetet
nem láttam antik miliőben. Peter Brook
Szentivánéji álom-beli Zuboly-figurája ihlette
meg láthatólag a rendezőt, Kosztasz
Bakaszt. Az előadásban meglehetősen sok
a „népi a folklórelem. Például görögkeleti
pópaálarcban, öltözékben jelent meg a
Háború. Hívei, a köcsög-fejűek közt is
kirívó fegyverkovács, pán-célmester és
dárdakészítő, akár egy mai tánccsoport
tagjai lejtették a kóló görög változatát és
az elmaradhatatlan szirtakit, hogy
becsempésszék magukat az esküvői
vendégek közé. De a csíny nem sikerült,
bőséges fenékrúgások árán tanulták meg,
hogy jobb a Békét békén hagyni.

Az előadás utolsó percei egy más,
ünnepélyes és magasztos hangulatot ra-
gadtak meg. A szereplők álarcaikat le-
véve, szavalva hitet tettek napjaink béke-
vágya mellett. Egy himnikus dal elének-
lése után, ahogy kezdték, úgy most is,
cirkuszi lendülettel fejezték be az elő-
adást.

A tapsrendnél a szerényen, közösen fel-
sorakozó szereplőket felállva köszöntötte
elismerő tapsaival a tízenkétezer néző.
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