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Változatok
magyar Electra-témára

Egymást követően két Electra-előadást:
Bornemisza tragédiáját Kerényi Imre
rendezésében és azt követően Novák
Ferenc és Rossa László azonos című
táncjátékát láthattuk a Várszínházban,
egyazon estén. „Ez a darab olyan egy
tőből fakadt, tömör, olyan súlyos, hogy
ebbe semmiféle ötletet beleapplikálni nem
szabad. Valamit is beleilleszteni, az me-
rénylet lenne a darab ellen" - mondotta
Major Tamás 1975-ben, nemzeti szín-
házbeli rendezése alkalmával. „Az elő-
adás maisága egyrészt Szophoklész, más-
részt Bornemisza modernségében jut ki-
fejezésre." Major Tamásnak ez a kemény,
egyértelmű állásfoglalása hiánytalan bi-
zonyítást nyert az 1975-ben megrendezett
sallang nélküli, tiszta vonalvezetésű
tragédiaelőadásban. A recenzens véle-
ménye szerint Major Tamás rendezésé-nek
alapelvei ma éppen olyan támadha-

tatlanul érvényesek, időszerűek, mint a
távolsággal immáron klasszikus színház-
történeti példaképpé magasodott előadása
idején. Most, majd tíz év elteltével, mégis
érdekes kezdeményezésnek látjuk Kerényi
Imrének és alkotó társainak, Novák
Ferenc koreográfusnak és Rossa István
zeneszerzőnek a Bornemisza-mű-vet más
oldalról, a népköltészet és folklór világa
felől megközelítő rendezését.

Kerényi ezúttal alapvetően szembekerül
Major azon elvével, hogy a darabból
elvenni vagy hozzáadni bűn. Major Ta-
más ugyanis egyedül a szövegből kiin-
dulva, azt a maga teljességében alázattal
tiszteletben tartva, egy sor húzás nélkül
ragyogtatta fel a művet. Kerényi Imre
ezzel szemben részben kissé húzva, rész-
ben hozzáadva, arányokat, hangsúlyokat
módosítva a Csiksomlyói passióban siker-re
vitt sajátos rendezői irányzata szem-
szögéből formálta át a drámát. Alkotói
módszerénél Bornemiszára utal, aki a
maga (alapjában eredeti magyar művé
változott) Electra-fordításáról azt vallotta:
„jóllehet az játéknak szebb voltáért sokat
hozzáadtam és másmódon rendeltem".
Kerényi és alkotóközössége e gondolatot
folytatva építi fel elképzelését: „Hisszük,
helyesen úgy járunk el, ha

nem egy régmúlt görög történetet ábrá-
zolunk, hanem a magyarság sajátos vilá-
gát mutatjuk be, belehelyezve a művet a
mindig jelen lévő folklór valóságába. Az
a szándékunk, hogy valóban Magyar
Elektrát mutassunk be ezen az estén."

A rendezés felől nézve a két színházi
előadás alapelvei valóban ellentétesek, ha
viszont más oldalról a befogadók, a hazai
ízlésfejlődés szemszögéből tekintjük a két
bemutatót, akkor úgy tűnik, talán mégis
egyazon ízlésfejlődési áramlat folyamatos
kibontakozása tette lehetővé mindkettő
megjelenését a Nemzeti Szín-ház
színpadán. Major Tamás előadása a
hetvenes évek közepén a hazai színjátszás
régi adósságát törlesztő jelentős tett volt.
Először vállalta ugyanis hivatásos színház
hazánkban Bornemisza XVI. századi
eredeti szövegének előadását. Az eladdig
a korabeli közízlés által előad-hatatlannak
tartott szöveg, mint tudjuk, fél évszázadon
át Móricz Zsigmond át-iratában vált
ismeretessé. A Magyar Elektra elnevezést
is tőle vette át a színházi tradíció. Major
Tamásé a felismerés ér-deme, hogy
megérett az idő az archaikus szépségű
eredeti szöveg befogadására, mi több, ez
közelebb áll ma hozzánk, mint nagyszerű
első propagátorának, Móricz
Zsigmondnak simább nyelvű, korhoz-
kötöttebb átirata. Azóta még csak széle-
sedett az ízlésváltó folyamat. Minden-
napi kenyerünkké vált Bartók puritaniz-
musa. Országszerte sokasodik a régi ma-
gyar hangszereket és archaikus moldovai
csángó dallamokat megszólaltató fiatalok
tábora. Ifjúságot vonz napjainkban a Ká-
rolyi Biblia-fordítás színpadi előadása.
Világjelenség a hagyományápolás és
folklorizmus feltámadása. Másfelől pedig
robbanásszerű áttörés ment végbe színház
és tánc közeledésében az elmúlt években.
A színész mozgáskultúrája, tánc- és
énektudása ma már magától értetődő,
„conditio sine qua non". A Csik-somlyói
passió és a Kőműves Kelemen meg-jelenése
óta eltelt időben szinte minden-napos a
tánc és a pantomim részvétele a prózai
színházakban. (Elég talán a nyugati
dzsesszbalettnek a Madách Szín-házba
való váratlan betörését [Macskák] vagy a
Bartók-Pantomimnek Zalaegerszegen
való megjelenését említenünk. Nem
beszélve a rock-, a gregorián zene és a
magyar folklórból megszületett magyar
rockoperának, az István, a király-nak ezres
tömegeket vonzó összművészeti
produkciójáról.)

Ebben a kettős koordináta-rendszer-ben,
a hagyományhoz való vonzalom
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és a mozgásszínház előretörésének kettős
áramában elhelyezve szinte már tör-
vényszerűnek is tűnik, hogy Kerényi imre
úgy érezte: megérett az idő - a társadalmi
igény - arra, hogy kísérletet tegyen a XVI.
századi Bornemisza-mű
folklórkapcsolatainak felmutatására és
egyben arra is, hogy a Nemzeti Színház
kaput nyisson a hazai játékstílus kimun-
kálásán fáradozó alkotóközösség jeles
vállalkozásának.

A műnek a népköltészettel való roko-
nítása csakugyan vonzó gondolat, hiszen a
tragédia hivatott kutatói Móricz
Zsigmondtól Klaniczay Tiborig és Ne-
meskürty Istvánig több ízben is utaltak
ilyesfajta kapcsolatokra. Móricz lelkesül-
ten beszélt a népköltészet ragyogó fu-
tamainak felcsendüléséről az „Örülj,
vigadj, asszonykodjál" szöveg olvasása-
kor. A XVI. századi nehéz sorsú pré-
dikátor a reformáció nagy népmozgal-
mával hozza összefüggésbe az Elektra-
téma politikai kérdését. Antifeudális
szemlélete is kétségtelen. Oresztésznek az
elnyomott népet kell a zsarnokság alól
felszabadítani. A Chorus pedig biztosra
veszi, hogy a „szegények istene" lesújt a
zsarnok gyilkosra. Nemeskürty István
Bornemisza nyelvéről szólva megjegyzi,
hogy a humanista műveltségen nevelkedett
bécsi diák az 15 5 8-ban megjelent
Electra-fordításánál Cicero tanításai
mellett Luther Márton tanításait is követve
szándékosan kereste az egy-szerű
embereknek a „piacon ellesett" nyelvét, és
a tragédia alakjainak jellemzéséhez
tudatosan vegyített nyers paraszti
fordulatokat. Mi több, Bornemisza később,
1573 és 78 között kiadott prédikációs
gyűjteményei, a Postillák és az Ördögi
kísértetekről ugyancsak tele van-nak
folklorisztikus elemekkel. Koránt-sem
megalapozatlan tehát ez a rendezői
elgondolás.

Am amíg a Csiksomlyói passió esetében a
folklórral való megközelítés szinte
magától értetődő telitalálat volt, addig a
Szophoklész-fordítás esetében már nem
ennyire kézenfekvő -- eleve ön-kényesebb
- a hasonló rendezői mód-szer
alkalmazása. A passiójáték társa-dalmi
környezetében a népi szemléletet
hangsúlyozó folklórba ágyazottság, a
zenés és táncos szertartásos játékmód
hagyományosan adott volt, szinte már
„csak" fel kellett fedezni. Ének és tánc
beleszövése szerves egységgel felépített
művet hozott létre. Névtelen paptanárok
szerteágazó darabváltozataiból, tö-
redékekből dramaturgiai bravúrral ösz-

szefogott, adekvát stílusban előadott
ünnepi népi játékot láthattunk. Emitt
Bornemisza művénél viszont eleve más
előjellel indult a hasonló
alkotómódszerrel való átdolgozás. A
XVI. századi magyar humanizmus és
reformáció szellemét hordozó egységes
remekműnek, a Szophoklész és
Bornemisza zárt dramaturgiai
rendszerében szerkesztett tragédiának
áthangszerelésére történt ez-úttal kísérlet.

A hazai játékstílus útjait kutató újabb
nagy vállalkozás során az ókori tragédia,
a reneszánsz és a református prédikátor-
irodalom egységéből született színmű
hármas egységéből a rendezés tudatosan
kiszűrte a „régmúlt görög történet"-hez,
tehát az antik tragédiához közelítő
vonásokat. Bornemisza magyarító te-
vékenységét továbbgondolva, az alap-
szöveget (kisebb módosításoktól elte-
kintve) megtartva a magyar folklór nemes
anyagával, zenével, tánccal, a szokásrend
és szertartás elemeivel átszőtt új
minőséget hozott létre, s a hazai re-
formátus prédikátorirodalom népi szín-
játékkal bemutatott erkölcsi példázatai-
nak stíluskörébe helyezi a drámát.

Szép az első hangütés. A rendező a
művet megelőző pantomimikus játékban
eljátszatja, eltáncoltatja a tragédiát
megelőző eseményeket: Agamemnon
király meggyilkolását. Kitűnő a gondolat.
Az ókori görög néző benne élt a közösség
teremtette mítoszok világában, a mai
néző számára korántsem ennyire
közismert a történet menete. Maga Bor-
nemisza is, tudjuk, szükségét érezte, hogy
elöljáróban ismertesse az „Egész játéknak
derék summáját". A szervesen illeszkedő
előjáték megvalósítása is remekbe
szabott.

Az első látvány, Götz Béla színpad-
képe, már tudatja velünk, hogy ezúttal
Major Tamás rendezésének súlyos puri-
tán világától merőben eltérő, sejtelmes,

mese- vagy balladaszerű, líraibb megjele-
nítéssel lesz dolgunk. Színes üvegablak
háttér előtt sűrű fémlánc függöny keretezi
a játékteret. Az orkeszteren áthelyezett
pallón közlekednek a szereplők a
közönség háta mögött elképzelt palotába.
Az indítást kemény pengésű doromb-
hang adja. Innét indul a rituális drámai
szertartást idéző zenekíséretes néma elő-
játék, a középpontban Fülöp Viktor érc-
be öntött magyar hős szobrok méltóságát
idéző Agamemnon-alakításával.

Az előjáték során a rendező megis-
mertet bennünket az előadásban érvé-
nyesített szimbólumrendszerével. Ez
többrétűen összetett: egyrészt a passió-
játékban kimunkált, népzenei képzettár-
sítások, másrészt az Odry Színpadon be-
mutatott Shakespeare-Dürrenmatt: János
király kitűnő előadásában alkalmazott
eszközöknek, tárgyi szimbólumok-nak
összekapcsolásából építkezik. A szín-tér
közepén hatalmas fatuskó áll, rajta
fejszével fejeket vágnak. A hatalomváltás
visszatérő eszközeként megjelenő fejsze
a János királyban megismert, vödrökbe
hulló fejek jelképének mintegy
rusztikusabb mása. Am az ehhez
kapcsolódó különös költői lebegést a
gyermekdalok népi szürrealizmusa hozza
a játékba. A passióelőadásban a „Koszo-
rú, koszorú, mért vagy olyan szomorú"
kezdetű gyermekdal vissza-visszatérő
Golgota-motívumként nyert különös drá-
mai funkciót. A rendezőhármasnak az a
módszere, hogy régi gyermekdalaink-nak
az emlékezet alá süllyedt történelmi,
drámai foszlányokból alkotott szinte
megfejthetetlen szövegeinek rejtélyes
képeit szimbolikus hatású dramatikus
funkcióval szólaltatják meg, ezúttal is
páratlan pillanatokat teremt az előjáték-
ban. Ilyen az is, amikor a gyilkosság után
a zord üres térben magányosan
megjelenő apró Electra kristálytiszta
gyermekhangon énekelni kezdi a „Já-
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rok egyedül, félek mindentől, király
asszony kit adsz mellém..." kezdetű
játékdalt. Elrejti a rönkön maradt hatalmas
fejszét, és Agamemnonnak porba gurult
pecsétgyűrűjét magasba emelve folytatja
az ismert éneket: „Ezt keresem, ezt
szeretem, ezt ..." A bűnöket meg-torló,
igazságtevő jövő nemzedék távolabb
mutató szimbóluma. A Shakespeare-
levegőjű magyar királydráma látomását
előre vetítő nyitány meggyőzően készíti
elő a tragédia első felvonását, Aegistus és
Clitemnestra királynő, a gátlástalan
gyilkos oligarchapár bemutatkozását. Már
teljesen kész portréval ugorhat be a
trónbitorló zsarnok örömittas győzelmi
mámorában Bubik István. Győzi
atlétatermetű megjelenéssel, dinamikával,
tánctudással ezt a sodró tempójú
fortissimo indítást. Valójában mégis
Clitemnestra - Hámori Ildikó - belépő-
jével csap meg a tragédia szele. Hámori
Ildikó kitárt karokkal rohan le a magasból,
az elszabadult ösztönök romboló ereje
árad gyönyörűen felhangzó szövegéből:
„Legyen istennek hála pedig
megmenekedtem az Agamemnontól, az én
aggeb férjemtül, ki zabolán akar vala
tartani." A színésznő a lenyűgöző erejű
indítás hatását végig tartja, fokozza el-
lentétekkel, árnyalja a tragédia meneté-ben
mesterien felépített alakításában. Szöveg,
mozgás, ritmus egymást erősítő hatását
élveztük Bornemisza legsajátabb
alakjának, a talpnyaló Parasitus
szerepében színre lépő Czibulás Péter
ravaszrókaszerű táncos jellemzésében.

Innét azonban lelassul a nagyvonalú
indítás ritmusa, tempója. Epikus höm-
pölygéssel induló életkép következik,
amelyben megismerjük Aegistusnak a
szövegben meghirdetett dőzsölő udvar-
tartását. „...lantos, hegedűs... trombitás,
számtalan legyen... urakat ajándékozok ...
minden úgy féljen, úgy tiszteljen, mint
királyt..." Az ünnepély e s előkelőséggel
induló lakodalmi képben a dermedt népet
pénz- és kolbászhajigálással lekenyerező
zsarnok döbbent rettegése hirtelen
mestersége-sen gerjesztett vad
duhajkodásba, dőzsölésbe csap át. Közben
a gyermek-Electra titokban megszökteti a
Mester segítségével a kis Orestest. Ez a
szín-pompás gazdagsággal megvalósított
zenés, táncos jelenet ezúttal, úgy
gondoljuk, mégsem éri el a kívánt drámai
hatást. Lélektanilag értelmez és
megvilágít, de minthogy arányaiban túlnő
eredeti funkcióján, megbontja a tragédia
tömör szerkezetét, széthúzza a dráma
feszesen in

dított menetét. Az elhangzó rigmusok,
táncszók nem egyeznek az archaikus szö-
veg ritmusának lejtésével, stílusával. Ettől
eltérő képzettársításokat idéznek fel.

Kerényi Electra-látomása világos, egy-
séges. Eltűnnek a görög tragédia szimbo-
likájára, koturnusokra, szophoklészi mo-
numentalitásra emlékeztető nyomok. A
népmese, a ballada világába kerül át az
erkölcsi példázatot hordozó történet. A
fakó kék darócingben megjelenő fiatal
Electra (Kubik Anna) nem az erkölcsi
világrend fortissimo harsonája, hanem
inkább a népmesék szegény árvá ja , a
gonosz mostohától sanyargatott Hamu-
pipőkék világából lép elő. A rendező
egyébként Electra első jelenetét Borne-
miszától eltérően nem a gyilkosságot
közvetlenül követő napra, hanem a húsz
évvel későbbi időszakra helyezi. Igy nem
kell a darab során megöregednie, és
elkerülhető a megkeményedett,
megkeseredett fanatikus megszállottá vált
monumentális, szimbolikus Electra alak
színpadi megjelenítése. A mind-végig
fiatal lányként megjelenő Electra
jajongásai, „az nagy méltatlanságot ki-
áltó" átkozódásai ebben a közegben
mintegy a balladai meggyalázott, elárult
Mónár Annák „fürdővized vérré váljon,
törülköződ lángot hányjon" átok
formuláinak világában maradnak meg. A
szerep legnagyobb buktatóit, a színészi
játék közismert próbatételét jelentő szinte
végeszakadatlan jajongásait ebben a
felfogásban líraibb népi sirató-dal
helyettesíti. Athangolódott a Mester alakja
is, vesztett jelentőségéből. Már nem a
végső erkölcsi tanulságot, intést
megfogalmazó prédikátor, hanem (akár-
csak Szophoklésznél) egyszerűen Aga-
memnon király hűséges szolgája, a ki-
rályfi nevelője. A prédikátor szerepét a
rendező ugyanis kiemeli a darabból, és
magát Bornemisza Pétert a játék elején és
végén mintegy narrátorként, játék-
mesterként szerepelteti. Ivánka Csaba
tökéletes hitelességgel, meggyőző erejű
légkört teremtve mondja el „Az játékba
elöljáró beszéd" és „Az játék után való
hálaadás és intés" során elhangzó erkölcsi
tanulságot. A Mestert Ferenczy Csongor
játékos, táncos megformálásában
furfangos népi alakként ismerjük meg, aki
népi mesemondóként adja elő Orestes
halálának történetét. Ez viszont a mű
lényegét érintő változtatás. Ezzel az
áthangolással a Mester ugyanis már nem a
darab erkölcsi tartópillére, a távolabbra
látó államférfi; elmarad a Mester politikai
mondandót hordozó befejező,

intő szózata, amelyben megfogalmazódik
Bornemiszának bizonyos aggodalma,
Szophoklész befejezésén túlmutató
kételye a jövő felhőtlenségét illetően.

Úgy látjuk, hogy a magyar népi színek-
kel való áthangolás általában nagyobb
gond nélkül keresztülvihető a görög
tragédiától eltávolodott, vagy ott eleve
nem is szereplő alakoknál, mint Czibulás
Péter tánccal, komikummal jellemzett
aljas, túlélő Parasitusa, vagy Pápai Erzsi
füvekkel vajákoskodó bölcs öreg
parasztasszony Chorusa vagy éppen Bu-
bik István Turi Dani-kiállású gonosz
Aegistus királya esetében. A népmesei
hangütés viszont megtorpan a görög
mítosz legsajátosabb mélységeit feltáró
borzalmaknál: az anyagyilkos Orestes
jellemzésénél. Nehéz elfogadnunk az
anyagyilkosság előtt Electrával és a Cho-
russal általvető csárdást táncoló anya-
gyilkost. A görög tragédia átsugárzása
ezen a ponton úgy látszik ellenáll a
folklorizáló táncos megközelítésnek. A
népmesében igazságot teremtő ifjú hős,
de akár még a népi forradalmár betyár
sem igen szokta szülőanyját meggyil-
kolni. A pogány istenek kegyetlen pa-
rancsa nem nagyon fér bele a magyar
folklór erkölcsi világképébe. Ha itt
gyengül a játék meggyőző ereje, erről mit
sem tehet a szerepre egyébként alkalmas
fiatal Funtek Frigyes.

Máskor lenyűgöző hatásokat teremt a
folklór. Gyönyörű a balladai hangulatú
látomás Clitemnestra vészjósló lidérces
álmának pantomimikus megjelenítésénél.
A fémfüggönyök mögött sejtelmesen
megjelenő halott Agamemnon és vele
Orestes és bosszúálló híveinek egész
tábora, a befejezésben majd az
apoteózissá változó mementó viszont
shakespeare-i pillanatokat teremt. A nép-
zene szépsége átszövi az egész játékot.
Hitelesen szólal meg a kétszólamú sirató,
amikor Chrisothemis (Kováts Adél)
Bornemisza eredeti szövegével fennhan-
gon siratja bátyját, Orestest, miközben
Pápai Erzsi (Chorus) népi siratóénekkel
halkan kíséri.

Szellemes Czibulás Péter utolsó jelenete
is, amikor a gyilkosság megtörténte után
Parasitus új urának, Orestesnek kegyeit
keresve megkezdi az új lakomát indító
táncos csujogatóját. Am új gazdája néma
zárkózottságát látva, száját tátva, keze-
lába fennakadva megáll, majd boszszús
csalódottsággal távozik. A tett szük-
ségszerű volt, de nem követi dáridó.

A bűnben fogant hatalom szükség-szerű
pusztulásáról, a népelnyomó zsar-



nok megölésének jogosságáról szól Ke-
rényi Imre erkölcsi népi példázata. A
helyreállított igazságos világrend győzel-
miét hirdető allegorikus záróképben Aga-
memnon Orestes fejére helyezi a koronát,
ez viszont Electra fejére teszi a szimbo-
likus koszorút, majd Agamemnon palást-
jába burkoltan vonul a palotába a test-
vérpár, szinte tündérmesébe illő befeje-
zéssel. A sűrű láncfüggöny mögött még ott
látjuk Agamemnonnak magasba tartott
karokkal, mintegy hálaadó szobor-ként
állva maradt alakját. A Mester intő,
kétkedő szavai elmaradnak.

A szünet után kerül színre Novák
Ferenc és Rossa László műve, a Magyar
Electra - táncban elbeszélve. Novák Ferenc
a magyar és a környezetünkben élő népek
folklórjával megfogalmazott táncjátékában
az egyéni és társadalmi bosszú kérdését
feszegeti. Az Elektra-motívum
megfogalmazásával arra a súlyos kérdésre
keresi a választ, „ki és mi-kor állítja le
végre a sújtásra emelkedő karokat". A
„délkelet-európaiul" el-mondott tragédia
befejezésében a mitológiai testvérpár útjai
elválnak egymástól. Orestes már egy
kiegyensúlyozottabb világ felé vezeti
népét, miközben a Mester lefogja a
továbbra is őrjöngve bosszút libegő,
mindenki megbüntetését követelő Electrát.
Ezt követően hangzik el Bornemiszának
(Ivánka Csabának) az erkölcsi tanulságot
összefoglaló, a játék után való Hálaadás és
intés című záró szózata. Novák Ferenc
tömören megfogalmazott táncdrámájának
gondolatmenetében tehát Gyurkó László
Szerelmem, Elektra-drámájában felvetett
kollektív felelősségrevonás másfajta
vetülete kerül előtérbe. A szereposztás
nagy nyeresége, hogy Agamemnon és
Clitemnestra szerepében balettművésze-
tünk két rendkívüli egyéniségét, Lakatos
Gabriellát és Fülöp Viktort láthattuk újra
együtt megjelenni. A színházi este két
tragédiaváltozatát összekapcsoló Fülöp
Viktor egyéniségének szín-padi sugárzása
ezúttal is monumentális Agamemnont
teremt. A magyar történelmi férfitáncot
felvillantó néhány rövid pillanata
felejthetetlen. A két hírneves balett-táncos
mellett kitűnően szerepelt a Magyar
Néphadsereg Művészegyüttesének robbanó
dinamikájú fiatal táncos gárdája.
Különösen sikerültnek láttuk Gantner
István gúnnyal-komikummal jellemzett
Parasitusát. Hittel teli oda-adással táncolt
valamennyi szereplő. Bangó Erzsébet
szenvedélyes Electra, Szögi Csaba szép
kiállású, intelligens

Orestes. A sötét tónusú táncjáték a női
karnak balkáni többszólamúsággal fel-
hangzó megragadóan szép énekével indul.
A feszültséget, dinamikát sűrítő táncjáték
egyik szellemes komikummal
ellenpontozó jelenete az újonnan kiala-
kuló társadalmi formációba minduntalan
bekapcsolódni igyekvő, több ízben el-
taszított, végül is kullancsként vonszolt
Parasitusnak találó társadalmi jellemzése.
Ha az áttekinthető dramaturgiával szer-
kesztett, belső fűtöttséggel előadott
táncdráma mégis hiányérzetet hagyott
bennünk, annak egyik fő oka nyilván ab-
ban is keresendő, hogy a kitűnő tánc-
együttesnek szinte lehetetlen lélektani
helyzetből kellett a közönségért meg-
harcolnia. Szophoklész és Bornemisza
formátumú vetélytársak után lépett po-
rondra azonos témával. Mi több, Novák
koreográfiája eleve nem tarthatott számot a
váratlanság vagy a meglepetés színpadi
hatására sem, hiszen kitűnő táncos ötle-
teinek, rendezői eszköztárának, így pél-
dául Rossa László és a Hegedős Együttes
jóvoltából megszülető gyönyörű zenei
hatásoknak legjavát is sokoldalúan meg-
ismerhette a néző az előző felvonás során.

Összefoglalva: magas hőfokon elő-adott
szuggesztív színházat láthattunk. Az
alkotóközösség nagyszerű fegyver-ténye,
hogy a magyar és délkelet-európai folklór
tudományos hitelességgel fel

tárt értékeit beemelik a magyar színházi
kultúrába. Az új utakat kereső magyar
színjátszás felmérhetetlen nyeresége ez a
hagyományos értékek és a korszerű,
nemzetközileg kialakult módszerek szer-
ves egyesítésére való törekvés. A művészi
ihlettel, határozott irányú célratörő
munkával létrehozott produkcióban az
történhetett, hogy az alkotógárda a ki-
fogyhatatlan kincsesbánya bűvöletében a
bőség zavarával küzdve ezúttal talán
többet is adott az eredeti tragédiához,
mint amennyit az arányok megbírtak.

Bornemisza Péter: Magyar Electra
(Várszínház)

Színpadra alkalmazta: Kerényi Imre.
Dramaturg: Márai Enikő. Díszlet: Götz
Béla m. v. Szcenikus: Bakó József. Jelmez:
Füzy Sári m. v. Zeneszerző: Rossa László.
Koreográfus: Novák Ferenc. Rendező: Ke-
rényi Imre.

.Szereplők: Fülöp Viktor m. v., Bubik
István, Czibulás Péter, Hámori Ildikó, Ku-
bik Anna, Kováts Adél, Pápai Erzsi,
Funtek Frigyes f. h., Ferenczy Csongor,
Ivánka Csaba, Garay Viktória, Pechap
Eszter.

Rossa László-Novák Ferenc: Magyar Electra
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Díszlet: Götz Béla m. v. Szcenikus: Bakó
József. Jelmez: Witz Eva m. v. Rendező,
koreográfus Novák Ferenc.

Szereplők Fülöp Viktor m. v., Kugel
Zoltán, Gantner István, Lakatos Gabriella
m. v., Bangó Erzsébet, Szögi Csaba, jász-
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