
mondású énekes és ellenállhatatlan ko-
médiás.

Méltó társa a dalban és a játékban
Zempléni Mária Adinaként. Zempléni
Mária énekesi teljesítménye, amely nincs
híján a tiszta, szép magasságoknak, és a
pontosan értelmezett szöveg előadása jól
párosul színészképességeivel. El-játssza a
falusi leány bájos kacérságát, a
párválasztás határozatlanságát, az asszonyi
rafinériát, a féltékeny dühöt, az apró
hisztériákat, az önfeledt kokettálásokat s
persze a női diadalt is. Eszközei finomak,
egyszerűek, természetesek.

A megnyerő, szívtipró, ám ostoba és
gátlástalan tisztet, Belcore szerepét Csurja
Tamásra osztotta a rendező. Csurja
alakítása is telitalálat. Megjelenésében,
figurateremtésében, ön- és szere-
lemimádatában tökéletes alakítás épp úgy,
mint hangjának és a benne rejlő humoros
karikírozóképességnek kihasználásában.
Bátori Éva Gianettája végig-kíséri-
végigéli a szerelmi történetecskét - jól
bírva hanggal és tempóval.

Sajnálatosan színtelenebb Gerdesits
Ferenc Nemorinója. S ez nem elsősorban
kedvesen esetlen játékára, mint a hatásos
tenorszerep zenei megoldására vonatkozik.
Az általam látott estén erőtlen indítás után
nagy szólóját már nehezen tudta
hangbicsaklás nélkül végigénekelni.

S nem hagyható szó nélkül a kórus és a
statisztéria: a Szentendrei Teátrum
zenekara és énekkara. Ennek az előadás-
nak a jeles szólistateljesítmények mellett
rendkívüli értéke az együtt játszás élmé-
nye és élvezete. Békés András úgy tudta
összeválogatni a tömeget, hogy érezhetően
mindenki szívesen, lelkesültséggel és
temperamentumos játékos kedvvel vesz
részt az előadásban. Nemcsak a dalra
koncentrálva, hanem a muzikális készség
mellett a színi jelenlétre ügyelve. Így
aztán, amint a fináléban a zenekar
váratlanul ritmust vált, s a tánclépések
üteme, formája is követi a zenekar rög-
tönzött víg kedvét, nemcsak Donizetti
falujának lakói kerekednek táncra, ha-nem
ha kedve tartja, a nagyérdemű is. Érezze,
élvezze és ne feledje, mindez csak játék.
De abból a legnemesebb, s a legigazabban
színházi.

G. Donizetti: Szerelmi bájital (Szentendrei
Teátrum)

Szövegét írta: Felice Romani. Díszlet:
Csanádi Judit. Jelmez: Gelencsér Eta.
Rendező: Békés András.

Szereplők: Gregor József, Zempléni
Mária, Gerdesits Ferenc, Csurja Tamás,
Bátori Éva.
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Emberi színjáték

Euripidész Alkésztisze Boglárlellén

Euripidész is a meg nem értett művészek
népes táborába tartozott. Bár majd két-
tucatszor indult az athéni Dionüszosz
Színház „drámaírói pályázatán", mind-
össze öt alkalommal termett babér a
számára. Annál nagyobb népszerűségre
tett szert a hellenisztikus és a római kor
színházában, s kedvelt szerzőjévé vált az
utána következő korok színjátszásának is.
Aranykori sikertelenségének és későbbi
elismerésének oka egy tőről fakad:
műveiben az istenek helyett az emberekre
osztotta a főbb szerepeket. A mitológiából
merítette ugyan a témáit, és az Olümposz
lakói is megjelentek a drámai szituációk
kialakítóiként vagy feloldóiként, de hősei
nem a fellegek között, hanem a földön
éltek. Olyan emberi konfliktusokat vitt
színpadra, melyeknek alapján méltán
tekinthető a lélektani drámaírás
ősatyjának.

Legelső ránk maradt műve, az
Alkészt i sz még csak nyomokban viseli
magán ezeket a későbbi euripidészi
ismertető-jegyeket. Istenek és félistenek
alakítják kényük-kedvük szerint a
thesszáliai királyi család sorsát. A
mítoszokból ismerős a történet, mely
prológusként, Apollón szájába adva,
rövidített változatban bekerül a darabba.
Ebből tudhatjuk meg, hogy Zeusz
Apollónt „csínytevése" miatt Admétosz
udvarába száműzte, hogy ott közönséges
pásztorként éljen. Apollón, mivel
Admétosznál kegyes bánásmódban
részesült, kijárta az égiek-nél, hogy
meghosszabbíthassa az uralkodó életét.
Feltételül „csupán" azt kötötték ki, hogy
Admétosz helyett valakinek alá kell
szállnia Hádész birodalmába. A király
hiába járja végig szeretteit, csak a
felesége, Alkésztisz szánja rá magát az
áldozatra.

Amíg e vég beteljesül, a dráma két-
harmada lepereg anélkül, hogy az Apollón
által felfedett titoknál több tudódjék ki. A
szereplők nem a tetteikben, sokkal inkább
a szavaikban élve próbálják magukban
vagy másokkal együtt fel-dolgozni a
történteket. Az analízis során számos
emberi tragédia körvonalazódik: a távozó
Alkésztisz anyai aggodalma, Admétosz
önmarcangolása, az alattvalók
szánakozással vegyes félelme,

apa-fiú egymást hibáztató kitárulkozása.
Euripidész, miközben teret enged e

lelkitusáknak, önkéntelenül is felállít egy
olyan dramaturgiai csapdát, melyet neki
nem, de a későbbi korok színre-vivőinek
mindenképpen figyelembe kell venniük.
Csak a drámaíró korában kezelhető
ugyanis axiómaként, hogy Admétosz
sírva-jajongva, de mégiscsak mást áldoz
fel maga helyett. Emögött az a vallási
előírás húzódik meg, hogy az istenek
ajánlatát nem lehet visszautasítani. A nem
az ókori Hellász gondolkodási
mechanizmusát követő emberben azon-
ban a problémát hallva rögtön felmerül a
kérdés: miért az áldozatkeresés, és az
egyébként oly jóravaló Admétosz miért
nem saját maga követi a Halált? Ha ez az
alapkérdés nem tisztázható, maga a
drámai konfliktus veszítheti el a hite-lét.
Mint ahogy épp oly fontos annak a
megokolása is, hogy a halottas házba
tévedő Héraklész a szíveslátás fejében
miért kel párviadalra a Halállal Alkésztisz
visszaszerzéséért.

Hogy Ascher Tamás e belső konflik-
tusok színreviteléhez keresett alkalmas
helyszínt vagy a már hagyományosnak
tekinthető boglárlellei nyári szerepléshez
választotta a darabot, az az eredmény
szempontjából közömbös. A lényeg az,
hogy a Vörös kápolna előtti tér és az
Alkészt i sz egymásra lelt. A szobaszín-
házi produkciókhoz hasonló intim han-
gulatot sikerült létrehozni a szabad ég
alatt. A családias miliő kialakítása a dísz-
lettervező, Khell Zsolt érdeme, aki az
amúgy is aprócska teret kőkerítéssel, ki-
és bejáratokkal, pihenőhelyekkel, áldozati
oltárral tovább zsugorította. Sokkal
inkább egy thesszáliai kézműves igényeit
kielégítő környezetet hozott létre, mint
egy királyhoz méltó palotaudvart. E
degradált létezési térrel a rendezői
szándék fontos külső feltételeit terem-
tette meg. Ascher ugyanis nem király-,
hanem családi drámaként fogja fel az
Alkészt i sz. Mellőz minden fennkölt-
séget, távolságtartást, és patriarchális
viszonyokat teremtve teljes mértékben
deheroizálja a dráma szereplőit.

E közvetlen alaphangot már Apollón
prológjával sikerül megütnie. Kulka János
olyan jól értesült magabiztossággal meséli
el, hogy ki kicsoda, mi történt eddig, és
mi várható ezután, mintha egy pletykát
adna tovább. Ezt a „pletykaszintet" a
rendező az előadás egésze alatt megőrzi.
Hol a szolgáló (Csákányi Eszter) könnyek
közül kipréselt siránkozása, hol a szolga
(Cserna Csaba)



munkába fojtott zsémbelődése jelenti a
biztos hírforrást. Ilyen figyelő-kom-
mentáló továbbadó funkciót szán a kar két
tagjának is. Kevéske mondandójuk
ellenére állandó jelenlétet biztosít a
számukra, és szüneteiket szerepüket ki-
beszélő mozgássorokkal tölti meg. Lukáts
Andor és Koltai Róbert bumfordi-oktondi
kettőse él is a felkínált lehetőséggel: hálás
nézőközönségként reagálják le az előttük
történteket. Úgy érkeznek a palotához,
mint akik látni akarják a nagy eseményt, s
ezért idejében elfoglalják a helyüket.
Csendes szalonnázgatásuk, érdeklődő
tekintetük, kíváncsi kérdéseik, majd
részvétet mímelő kondoleálásuk és áttetsző
gyászuk mind azt célozza, hogy ironikus
felhangokkal ellensúlyozzák a tragikus
történéseket.

De Ascher nemcsak a kar háttérfigu-
ráinál alkalmazza ezt az ellenpontozó
módszert, hanem az előadás egészének
építkezésénél is. Játszik az Euripidész
fölkínálta lehetőségekkel, sőt rá is ját-szik
azokra. Figuráiba rengeteg iróniát, bájt,
nemritkán vaskos humort visz, hogy aztán
egy hirtelen váltással realista, sőt
kegyetlenül naturalista eszközök-kel éljen.
Egymás mellett létezik Alkésztisz
hörgéssel, öklendezéssel, rángatózással
kísért haláltusája és Héraklész
bacchanáliákat idéző, borgőzös lakmáro-
zása; a ház egyik szolgájának zajos moso-
gatása és a siratókórus jajszava; a Halál
fenyegető futkározása és Apollón ga-
zellajárása, Admétosz apjának gutaütéssel
fenyegető rohama és a kísérők paródiába
illő segíteni akarása. Ascher a mértékkel
és pontos arányérzékkel alkalmazott
stílusváltásokkal, a kicsit komolytalan
hanggal és a nagyon is valódi
szenvedésekkel egyben előkészíti a vég-
kifejletet: a sok hűhó tulajdonképpen
semmiért zajlott, hiszen Héraklész vissza-
állítja az eredeti állapotot. Csak éppen a
feláldozáson és az önfeláldozáson nem
lehet kacagni, legfeljebb némán, tehetet-
lenül széttárt karokkal várni a folytatást -
ahogy ezt Alkésztisz teszi.

A rendező ha külső megjelenésükben
nem is, de gondolkodásmódjukban teljes
mértékben modernizálja Euripidész hőseit.
Vajda László erőtől és önteltségtől
duzzadó lókötőt formál Zeusz édes-fiából.
Hatalmas dorongjával úgy hadonászik,
mintha hírhedt tizenkét „munkájának"
egyikét igyekezne teljesíteni, s amikor
alvilági kalandjairól faggatják, úgy
nyilatkozik, mint egy gyakorlott
interjúalany. Annak is bizonyságát adja,

hogy honnan ez a minden felett győze-
delmeskedő, bárhol felszabadítható ener-
gia. Falógépként söpri magába az eléje tett
enni- és innivalót. Kapatosságával és
másnaposságával zajos életet visz a
halottas házba. Hatalmas szíve csordultig
telik hálával, amikor kiderül, hogy az ő
nyugalma érdekében történt a titkolózás.
Egy szempillantás alatt kijózanodik, és
viadalra kész állapotba helyezi magát.
Azzal, hogy Vajda Héraklész két
alapvonására, mérhetetlen erejére és
ugyanilyen mértékű önbecsülésére alapítja
szerepét, megszünteti a szolgáltatás és az
ellenszolgáltatás között Euripidésznél
fennálló aránytalanságot. Hiúságának
legyezgetése bármilyen árat megér. Ezért
rohan oly fejvesztetten a Halál után, hogy
visszahozza az élők közé Alkésztiszt.

Nem Euripidész instrukciói szerint
cselekszik Máté Gábor megformálásában
Admétosz király sem. Kizárólag saját jól
felfogott érdekeit tartja szem előtt.
Puhányságot és titkolni szándékozott
gyávaságot visz a figurába. Úgy
siránkozik Alkésztisz elvesztése miatt,
mintha nem ő maga kívánta volna ezt az
önfeláldozást. Sajnálja és sajnáltatja ma-
gát. Úgy tesz, mintha nem a felesége
halála, hanem az ő élniakarása lenne a
hősi tett. S ezt a fonákságot a színész
önironizáló játékával pontosan érzékelteti.
Egyszerre van kívül és belül. Ha
szavaiban él a király, akkor arca, mozgása
tesz ellene, ha pedig gesztusai ön-
magukban őszinték lennének, akkor túl
finom és behízelgő hanghordozásával
alakítja teljessé a jellemet. Talán egyet-
lenegyszer fedi egymást szó és gesztus.
Átkokat szór, szembeköpi, megtagadja az
apját, mert az nem volt képes életét adni
tulajdon fiáért. Egyetlen őszinte pillanata
ez Admétosz királynak a hosszú haláljáték
alatt!

Az apa, Pherész Jordán Tamás alakítá-
sában egyetlen rövid jelenet alatt futja be
azt az utat, amit Admétosz az egész dráma
során. Csupa fenség, önelégültség, csupa
külsőség részvétlátogatásának első
perceiben. Aztán fia szemrehányásától
hátrahőköl. Láthatóan megrázza a nyílt
beszéd. Válaszszavai ugyanolyan
súlyosak„ mint a király vádjai. Való igaz,
hogy még a gyermek sem kíván-hatja saját
élete fejében szülője életét. Csakhogy a
vád és a viszontvád épp Alkésztisz teteme
fölött hangzik el, ami gyökeresen
átértékeli az elhangzó érveket. Ezek után
legfeljebb az dönthető

el, hogy ki a bűnös és ki bűnösebb. Az
érvcsata során kialakított feszültséget
Jordán Pherésze a végletekig képes
fokozni. Olyan hatásosan éli át a
rosszullétet, hogy a néző fél; amit nem
adott önként, most elveszti önkéntelen, s
ezzel nemcsak a fiával folytatott vitáját,
de Alkésztisz önfeláldozását is értelmet-
lenné teszi. Majd életereje győzedelmes-
kedik, és oly bizonytalanul és tehetetlenül
hagyja el a házat, mint ahogy fia majdan
Alkésztisz visszatérését fogadja.

A rendezés jóvoltából és következe-
tességéből a Halál is ironikus ábrázolás-
ban jelenik meg Admétosz udvarában.
Helyey László démoni külsejű, ugyan-
akkor félelmetesen kisstílű földöntúli
lényként próbálja kiharcolni a jussát.
Kupecként egyezkedik Apollónnal, hogy
aztán sunyi ábrázattal, vigyorgó arccal,
karddal felfegyverkezve vigye el
Admétosz otthonából, ami az egyezkedés
eredményeképp végül is megilleti.

Pogány Judit Alkésztisze az egyetlen,
aki valódi tragédiát él át. Mély líraiság-
gal, őszinte átéléssel közeledik a figurá-
hoz. Talán az egyetlen, aki az Euripidész-
drámában igazi Euripidész-hős marad. Az
élettől búcsúzó nagymonológjában a
halálra felkészült, de minden idegszálával
a családjához kötődő fiatal-asszony
dilemmáit fogalmazza meg. El-lágyuló-
elgyengülő szavai és görcsös igyekezete,
hogy gyermekei és férje sorsát rendben
tudja, éppen a feláldozó karjaiban
elhangozva különösen disz-szonáns. S
hogy e lelki szenvedések mellett milyen
fizikai megpróbáltatásokat jelent a
távozás, azt kegyetlen naturalizmussal
tárja a búcsúztató elé. Hát-borzongató,
ahogy öklendezve, testét dobálva birokra
kel a halállal, hogy az-tán gyengeségét
beismerve, fennakadt szemmel végleg
megadja magát. Mikor Héraklész
kíséretében visszatér, már nem
szavakban, még csak nem is moz-
dulatokban fejezi ki újraéledő érzéseit. Az
égi törvények néhány napi némaságra
kárhoztatják. De Pogány Judit kijátssza az
isteneket, és Alkésztisz arcára írja fel a
gondolatait. Kétely, bizonytalanság és
szomorúság olvasható ki Admétoszon
nyugvó tekintetéből.

Euripidész: Alkésztisz (Boglárlelle)
Fordította. Devecseri Gábor. Díszlet: Khell

Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező:
Ascher Tamás.

Szereplők: Kulka János, Helyey László,
Csákányi Eszter, Pogány Judit, Máté Gábor,
Vajda László, Jordán Tamás, Cserna Csaba,
Koltai Róbert, Lukáts Andor.


