
perspektívámból nem voltak láthatók). Ez
pedig az előadás egészét illetően azt jelenti,
hogy mivel a játék kisebbik része folyik kívül,
s a nagyobbik belül, a produkció ezen a hajó-
fenék játszotta főszerepen megfeneklik.

A színészi játék, illetve a színészvezetés
az előbb jelzett és ismertetett keretek kö-
zött érvényesül. Gorkij darabjában az egyes
szereplőknek vagy egy-egy „szólóra"-mo-
nológra, vagy egy-egy kiélezett konflik-
tusra nyílik lehetőségük. A tizenhét szí-
nész alakításának megítélésében így első-
sorban azt vehetjük figyelembe, hogy ki-ki
a saját szólóját miképpen oldja meg. Az
általam látott előadáson a legmegrázóbb
hatású alakítás Pap Vera Natasája, Eszenyi
Enikő Nasztyája és Gálffi László Bárója
volt. Pap Vera a szerencsétlenséget és
kiszolgáltatottságot, az alárendeltséget és
beletörődést a tragikum erejével szólal-
tatta meg, s nemcsak beszélőként, hanem
megszólítottként is láttatta Natasa kény-
szerű sorsát. Gálffi László játékának íve
előadásvégi monológjáig emelkedett: lét-
összegző töprengése s az ahhoz társuló
izgága gesztusok, a teljes bizonytalanság
érzékeltetése itt váltak egy személyiség-
torzó végső jellemzőivé. Eszenyi Enikő az
ösztönösség, hisztérikusság, a marakodó-
szelídülő kapcsolati hullámzás érzékelte-
tésével fejezte ki Nasztya alakját.

A hagyományosan öregapóvá, meseivé
stilizált Luka ebben az előadásban evilági
hős. Noha kívülről érkezik, Tordy Géza
szerepfelfogásában nem idegen ebben a
közegben. A menhely lakóinak egyike-
ként jelenik meg itt, nincs felruházva a
líraiság és a „balladai homály" jegyeivel.
Noha mindazt megteszi, amit Gorkijnál, a
vígszínházi előadás Lukája nem meg-
váltó-alak. Talán ideiglenesen környeze-
ténél tapasztaltabb, emberségesebb, be-
látóbb, de Tordy értelmezése inkább a
menhelyi világgal való azonosságot hang-
súlyozza, semmint a különbséget. A darab
elemzéseiben Lukával párhuzamba (vagy
ellentétbe) állított Szatyin Kern András
alakításában nem válik ki a menhely lakói
közül, s nem lesz ellenfele és korrigálója a
vigasztalónak. Még az előadás záróképe
sem emeli azzá, ahol a fedélzet peremén
ülve néma üvöltés rántja görcsbe a testét.
A Szikoránál többnyire rendkívül szug-
gesztív, az előadás egészét megvilágító
erejű zárókép ezúttal nem ad többletet -
sem látványban, sem értelmezésben - a
produkcióhoz. A hajó - felülmúlhatatlan.
Ami Szatyinnak ebben a hangtalan siko-
lyában más, mint a játék többi eleme, az
annak érzékeltetése, hogy itt Szatyin egy
igazi barátot veszített el a Színész szemé

lyében. Az előadásban bekövetkező ko-
rábbi veszteségek: Anna (Venczel Vera)
halála, Kosztiljov megölése, Luka eltű-
nése a társakat és a környezetet nem
érintik ilyen mélyen. S ez a gyorsan napi-
rendre térő magatartás, a beletörődés
Klescs, illetve Vaszilissza részéről a kap-
csolatok ürességéről, a kötődések lazasá-
gáról tanúskodik. Szatyin gyászreakciója
jelez ebben az előadásban valami emberi
többletet, de ennek mibenlétét a produk-
ciónak nem kell megmutatnia, mert Kern
András ökölrázása közben lehull a füg-
göny. A további szereplők korrekt szakér-
telemmel tesznek eleget feladatuknak.
Névsorolvasás helyett az eddig említettek
mellé még két nevet sorolnék: a Pepelt
játszó Kaszás Attilát és Vaszilissza szere-
pében Igó Évát, akik többet nyújtanak
puszta feladatteljesítésnél.

Szikora János vígszínházi korszakában a
huszadik századi (fél)klasszikusok színre-
vitele ez idáig vegyes képet mutat. Az
ügynök halála, A vágy villamosa sikere után
az Éjjeli menedékhely inkább fiaskóként
értékelhető. Szikora rendezői törekvése a
színházi vizualitás erősítésére ezúttal
túlfutott a darab által megszabott kerete-
ken és lehetőségeken. A hajóra szceníro-
zott előadás - éppen a képi redukció
következtében - eszmeileg, gondolatilag
is elmarad nemcsak a lehetőségektől,
hanem a rendező eddigi alapvető mun-
káitól is. Ami a látványvilágból egyér-
telmű elismerést érdemlően kiemelkedik,
az Mialkovszky Erzsébet munkája;
jelmezei nemcsak az egyes alakok külső
jellemrajzát és hovatartozását adják meg,
hanem hangulati-érzelmi hatásuk is erős.

A gombhoz keresett kabát, az ötletnek
alárendelt koncepció, a díszlettervbe bele-
kényszerített színházi összmunka a konk-
rét eseten túlmutató tanulságokat is tartal-
maz. Mindenekelőtt a színpadi tér megter-
vezésének fontosságára, a színészi játékot
kiszolgáló funkciójára mutat rá. Arra,
hogy ha az emberi viszonyok elsőbbsége
a színházi produkcióban csorbát szenved,
akkor megfeneklik az előadás: mind a
színpadi deszkákon, mind a szituációkat
csorbító más tényezőkön.

Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely (Vígszín-
ház)

Fordította: Morcsányi Géza. Díszlet: Szi-
kora János. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet m.
v. Zene: Kamondy Ágnes. Rendező: Szikora
János.

Szereplők: Balázs Péter, Igó Éva, Pap Vera,
Szombathy Gyula, Kaszás Attila, Szarvas
József, Venczel Vera, Eszenyi Enikő, Tábori
Nóra, Harkányi Endre, Gálffi László, Kern
András, Vallai Péter, Tordy Géza, Rudolf
Péter, Korognai Károly, Hunyadkürti István.

ERDEI JÁNOS

Az istenek irgalma

avagy a kibontakozás

Az Oreszteia Nyíregyházán

Csak akik őrzik azoknak a (leg)többször
felemásnak is csak jóindulattal nevezhe-
tő előadásoknak az emlékét, amelyek
egy-egy görög klasszikus (s kivált a
legarchaikusabb, Aiszkhülosz!)
alkotásait színpadainkon megjeleníteni
próbálták, érté-kelhetik igazán azt a
munkát, amelyet Salamon Suba László
rendező vezetésével a nyíregyházi
társulat végzett. Abszolút jelen idejű,
egyenletes, minden rész-letében nemcsak
átgondolt, de helyen-ként precízen meg
is valósított előadás született. Hogy ez
így történhetett, az Ferencz Győző
érdeme is: olyasfajta korrekciókat hajtott
végre Jánosi István fordításán, melyek
következtében nemcsak aktuális, de
mondható és szórakoztató lett a mai
köznyelvhez közelített szöveg.

A rendezőről eddig is tudható volt,
hogy nem egyszerűen a színészt s még
kevésbé csak a színészi szót, hanem a
színpad egészét kezeli „üzenetközvetítő-
ként". Ez nem csupán a tér maradéktalan
bejátszását, nem is csak a szokatlanul
gyakran használt fokozás és súlypontát-
helyezés eszközét vagy a dikciónak a ter-
mészetestől való időnkénti nagyfokú el-
távolítását, a kitartott gesztusokat jelen-
ti, hanem azt is, hogy mindezek a kimon-
dott szóval legalább azonos súllyal esnek
latba, amiként a színpadon keltett és be-
játszott zajok és zörejek, a világítás effek-
tusai is. A felhasznált hatáselemek nem-
csak erősítik (vagy árnyalják) s a legke-
vésbé sem helyettesítik a rendező darab-
értelmezését, hanem megjelenítésének a
színészi játékkal azonos súlyú részét
alkotják. Hogy erről ilyen részletesség-
gel szólni kell, annak oka az, hogy mind-
ez korántsem számít nálunk természe-
tesnek; a darabértelmezést nemegyszer
modernkedő csinnadratta helyettesíti;
másfelől a némi egyszerűsítéssel „szó-
színház"-nak nevezhető, s színi kultú-
ránkban uralkodó hagyományból való ki-
mozdulás kőszínházainkban szinte járat-
lan útnak számít. Így érthető, hogy nagy-
részt a (színészek számára is) szokatlan
formanyelvből eredeztethetők az elő-
adás fogyatékosságai is: bár a darabértel-
mezés nemcsak újszerű, de következetes
és színpadképes is, a kivitelezés pedig



Aiszkhülosz: Oreszteia (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Jelenet az előadásból

nemcsak pontos, de helyenként szellemes
is, az előadás egésze - eltekintve a két fer-
geteges utolsó jelenettől - mégis meglehe-
tősen erőtlen. Sehol sem unalmas ugyan,
de kevéssé átütő, felvillanyozó.

Ámde a hiányosságok fölemlegetése
előtt lássuk magát az előadást; először is a
Nagy Andrea és Bálint Ádám tervezte
pompás színpadképet. A teljes mélységé-
ben és magasságában sötétbarnára pácolt
deszkákkal és gerendákkal beépített ar-
chaikus palota a tákosi templombelsőt idézi.
A színpad két oldalán lévő s felül tompaszög-
ben behajló (ezzel a teret be-és lezáró)
faoszlopokat gerenda köti össze mintegy
három méter magasságban. A mögöttük
lévő két újabb oszlopot összekötő gerenda
jobb oldali harmadára karzat nehezül. Ezt a
harmadot a karzat bal oldali végéből a
földre ereszkedő gerenda is leválasztja.
Közvetlenül a zsinór-padlás alatt, a legfelső
szinten, ahová a szín-pad bal oldaláról lépcső
vezet fel, zárt fakorlát takarja az ugyanolyan
barnára pácolt deszka-falat, amely a
színpad aljáig húzódik. Oly tömör és oly
zárt a tér, hogy az ajtó- és ablak-szárnyak
csak kinyitásuk pillanatában, mindig
hátulról is megvilágítva válnak láthatóvá. A
lépcsőtől, illetve a karzatot tartó oszloptól
jobbra egy-egy szintúgy barnára pácolt, eny-
hén kopottas padsor néz szembe a közön-
séggel. Ezáltal egyszerre templom és tante-
rem ez a színtér. A padsorok között három-
négy méter széles, legtöbbször sötétbe ve-
sző, folyosószerű tér. Legelöl, az előszínpad
bal szélén egy hat-hét méternyi magas, szög-
letes, vastag oszlop dől szinte a nézők feje
fölé. Ennek tetején három fából készült,
stilizált szárnyimitáció között már ott ül az
őr, amikor a nézők elfoglalják helyüket.

De ki legyen a király?

A szendergéséből ébredő őr zöld pufaj-
kanadrágjához khakiinget s homlokát
hajpántként átfogó, koszlottnak ható, tarka
kendőt visel. Ugyanolyat, mint az őr
szavára egyenként és kisebb csoportokban
a színpadra settenkedő kórus tagjai. Ezek
ruházata, bejövetelük módja, a játszó
színészek görnyedt-lapuló tartása, földre
sunyt tekintetük nemcsak meg-
nyomorodott, de nyomorultnak is szüle-
tett félanalfabéta segédmunkásokat idéz.
Nem bántóan! Olyan a dráma helyszíné-
nek közelében vegetáló s oda bekíván-
csiskodó nyomorultak ők, akik ezáltal
jelen vannak ugyan, de a történésekbe
beleszólni se nem mernek, se nem tud-
hatnak. Alig-alig is értik azokat: hol késve,
hol „rosszul", azaz pompásan reagálnak.
Motyognak, duruzsolnak, olykor
kurjongatnak, ismételgetik a karvezető
szavait, vagy éppen (és legtöbbször) olyan
ősrégi szentenciákat vartyognak,
amelyeknek van is közük a történéshez
meg nincs is. Istenekről karattyolnak
olyankor is, amikor az evilági hatalmak
követnek el - mint majd kiderül - égbe-
kiáltó bűnöket. Megalázottságuktól is
fölfokozott nyomorult mivoltuk válik
véglegessé az első rész egyik színészileg
legjobb pillanatában: amikor a karvezető
szeszt önt cserepeikbe, a Majkrics Csaba
formálta egyik „megszomorított" kiszorul.
Állandóan a karvezető mögé nyomják a
többiek. Ámde ő nem szól, csak egyre
nagyobb kétségbeeséssel nyújtogatja
edényét. (Láthatóan a szó és a beszéd itt
még nem individuális tevé-

kenység.) Majkrics túlzásoktól mentes, de
mégis egyénítő játékának köszönhető,
hogy a látvány nem egyszerűen a rendezői
koncepció illusztrálásaként, de hiteles és
hihető emberi valóságként hat.

A kar jelenléte tehát - hirtelenében nem
is tudom, hogy láttam-e már hason-lót - a
lehető legtermészetesebb, sőt,
megszólalásai is (kivéve azt az egy-két
pillanatot, amikor irodalmiszínpad-sze-
rűek) természetesnek s nem a konvenció
kényszereként hatnak. A karvezető ünne-
pélyesebb, fekete, két oldalán végig fehér
betoldású köpenyében afféle falusi tanítót
is idéz. Mindenképpen olyan értelmiségi,
aki képes ugyan a szituáció változásait
szinté azonnal fölfogni sőt azokra
reflektálni is (így nyelvhasználata a
hatalom birtokosaiét idézi), de helyzete
gyakorlatilag a nyomorultakéval azonos,
ezért csak kerülgetheti azt, amiről - igaz,
más szempontból - a hatalom birtokosai
nyíltan beszélnek. Ráadásul olyan
közvetítő ő, akinek szavát éppen azok nem
értik, akik számára „közvetítenie" kel-lene.
Hogy ez valóban így legyen, arról a
rendező gondoskodik: amikor Klütaim-
nésztra a színpad előterében lévő lejáratból
a felszínre lép, felsiet a lépcsőn, s a kor-lát
mögött, a távolabb lévő jobb oldali ajtón
távozik, a karvezető (Csikos Sándor) nem-
csak hogy egyedül hozzá intézi szavait, de
ő is felsiet a lépcsőn, s alakja ezáltal a nép
fölé magasodik, ámde a királyné szóra sem
méltatja. A királyné színre léptekor halk
falusi liturgiát (is) idéző orgonafutamok
hallatszanak, s ezáltal a magasból szóló
karvezető akárha istentiszteleten
prédikálna. Gesztusai e percek-



ben kitartottabbak, s dikciója is enyhén
emelt. Nem pap ugyan, de nem is falusi ta-
nító már: karvezető, ám funkcióját épp a
szcenikai utalások teszik nemcsak né-
miképp érthetővé, de mindenképpen el-
fogadhatóvá. Csikos egyébként az egész
előadás alatt zökkenő nélkül vált újra és
újra tónust. Hanghordozásával és gesz-
tusaival alkalmazkodni tud a szcénának a
dráma menetét híven és aprólékosan köve-
tő változásaihoz. Alakítása noha nem lát-
ványos, de az est egyik legkiemelkedőbb
munkája. A vele egyenértékűt nyújtó Szalai
Kriszta s a már említett Majkrics Csaba mel-
lett csak Juhász György és Safranek Károly
neve említhető még ilyen szempontból.

A fentiekben jelzett szociális szituálás
avatja drámává, sőt itt-ott tragédiává a szín-
padi történéseket. Mert annál, hogy a
király-né és szeretője nemhogy a trónhoz,
de emberi mivoltukhoz is méltatlan
gaztettet követtek el, ezen a színpadon
csak az világosabb, hogy az emberlét alatt
vegetáló nyomorultak közül senki sem
tölthetné be a korántsem csak esetlegesen
újra megüresedő uralkodói helyet. Nem
esetleges lehetőség ugyanis ezen az
előadáson a „népharag", az eloldódó
balgaság tombolása - a kórus tagjai
ugyancsak fenyegetően rázzák öklüket és
botjukat. Ám éppen a „mi a teendő?" kérdé-
sén tépelődő karvezető szájából hangzik el
Oresztész neve, s ez, Csikos Sándor játéká-
nak köszönhetően, több mint elég annak be-
láttatásához, hogy a hatalom mirevalóságát
legalább sejteni képes karvezető-értelmiségi
csakis a bárd, Oresztész bárdja alá hajtaná
fejét, ha merészelne a főhatalomra törni. (E
lehetőségnek az előadásban való felmerü-
lése nem anakronizmus, hiszen gondoljunk
csak arra, hogy egy másik mondakörben egy
obskúrus idegenből, a rejtvényfejtő Oidi-
puszból lesz király.) Így azután az égre me-
redő botoktól egy gigantikus sündisznóra
emlékeztető beállítás közepén okkal mondja
ki Klütaimnésztra az önmagát ugyan végső-
kig lejáratott, de alternatíva nélküli hatalom
obligát, mégis gyomrot forgató fenyegetését:
„Miénk a ház, a trón, erős kézzel rendet ra-
kunk." (Külön rendezői és színészi telitalálat,
hogy a közvetlenül ezelőtt az éledező népha-
rag fenyegetésének hatására térden csúszó,
majd a királyné mögé menekülő Aigiszthosz
(Juhász György) arcán végig ott a fölényes és
cinikus mosoly. Pontosan tudja ő, hogy
szinte tét nélküli színjáték az egész, s mostani
megaláztatásaiért százszoros árat fizettethet.
Csakis véletlen indulat végezhet most vele, s
csupán ettől óvja magát. Olyan bohóc ő, aki-
nek fölénye már nem nevetést, hanem meg-
vetést érdemel.)

Itt végződik a háromrészes játék első
harmada.

A gyilkosokat megölni gyilkosság

A második rész (Síri áldozat) változatlan
díszletű színpadára Püladész úgy setten-
kedik be, mint aki tisztában van azzal:
bármelyik pillanatban gyilkosok vethetik
rá magukat. Az ilyetén módon nem-csak
felderített, de feszültséggel is telített
helyszínre lép be azután az addig az
ajtóból leselkedő Oresztész. Az áldozat
bemutatását követően, a kórus közelítő
lépteinek zajától megriadva felfutnak a
lépcsőn, s a korlát mögött rejtőzködnek el,
majd legalább öt oda-vissza térő fokozaton
keresztül (ki-kilesve, fejüket ki-emelve,
felegyenesedve, egymást biztatandó össze-
összenézve, végül a lépcsőn lesettenkedve)
kapcsolódnak be a gazdag parasztlányok
ünnepi viseletébe öltöztetett Elektra és a
női kórus beszélgetésébe. A rendezés
következetességét dicséri, hogy láthatóan
nincs túl jó véleménnyel Oresztészről.
Következetes, hiszen az alternatíva
nélküli, de végletesen lezüllött hatalommal
való szembesülés után csakugyan logikus
a második rész-ben azt az eshetőséget
vizsgálni, amikor a felmerülő
alternatívának egyetlen „előnye" van: az,
hogy más. S következetes abban az
értelemben is, hogy a Atreidák mítosza
ezen a ponton befejeződik. Agamemnón s
unokatestvére még jól-rosszul, de
elregnálták a várost, míg Oresztészről csak
annyit tudhatunk, hogy bosszúból, s ezáltal
a hatalomért ölt, de hogy azután mit kezdett
a hatalommal, arról lényegében a mítosz is
jobbnak látja hallgatni.

Mindezeknek megfelelően a végül
Püladésszal újra egyedül maradó Oresz-
tész elbizakodott önelégültséggel veti
magát az egyik padba. Ráadásul a szín-

padra érkező férfi karvezető adja kezébe
Püladész közvetítésével a kardot, amely-
lyel gyilkos tettét végrehajtja majd. Sőt, az
álhírre, miszerint Oresztész halott,
Klütaimnésztra szabályszerűen elájul.
Megölte ugyan a férjét, de fiát láthatóan
szereti. Az ő hajdani gyilkos tettét is
fölülmúlóan ocsmány - mert ebben a fel-
fogásban felesleges - dolog őt is meg-ölni.
Oresztész azonban éppen ezt teszi. Vajon
miért? - ez az a kérdés, amelyen áll vagy
bukik ez a rendezői felfogás. Salamon
Suba László hihető feleletet talál.
Oresztészt a Gaál Erzsébet formálta
királyné olyan rideg-zsarnoki hangon szó-
lítja az egyébként is kiélezett helyzetben
„fiam"-nak, hogy Oresztész regrediál;
megszégyenült kisfiúként tántorogna el,
azonban ekkor a falnál addig szintúgy in-
fantilis félelemben lapuló Elektrában (Varjú
Olga) fellobban az apaszerelem szította,
gyerekes és éppen ezért féktelen gyűlölet, s
szabályosan visszalöki az ekkorra már ön-
tudatát veszített, apátiába zuhant fivérét,
aki végül szinte csak tartja azt a kardot,
amelynek élét Elektra vonja végig anyja
nyakán.

Tény, hogy az eredeti műben is az egy
pillanatra visszarettenő Oresztész (Élektra
közreműködése nélkül!) atyja fölemlege-
téséből merít erőt. Viszont az is tény, hogy
Ferencz Győző ide hét olyan sort iktat,
amelynek biztosan nem lehet nyoma az
eredetiben, hiszen közülük hatot az az
Elektra mond, akinek a drámai konvenciók
miatt hallgatnia kell. Hogy szabad-e ezt
tenni vagy sem, azon lehetne vitatkozni,
ám színpadilag tökéletesen koherensnek
tűnik, s színházban ez a döntő szempont.
A sokszor holtunalmas antik héroszok
helyett mai, felnőni

Apollón: Safranek Károly



képtelen s a feladattól összeroppanó
emberek gyötrelmének leszünk itt tanúi.

A kora gyerekkorba visszasüllyedő
Oresztész (híven az eredeti szöveg szelle-
méhez is) olyannyira összeroppan, hogy
üvöltve kúszik ki arról a helyszínről, ahol
mindenki, aki még él, azt óhajtotta, ami
történt, de senki sem merte megtenni,
mert okkal rettegett attól, ami most tette
nyomán valóban be is következik: a totá-
lis külső és belső összeomlástól. A dráma
erejéhez méltó a felvonást záró effektus: a
vonyító-vinnyogó Elektra száját a
karvezető betapasztja.

A kibontakozás
avagy az istenek kegyelme

Ha meglepőnek kellett neveznem a ren-
dező Oresztész-felfogását, úgy egyenesen
mellbevágónak mondhatom azt, ahogyan
a változatlan színpadképben zajló harma-
dik rész (A jólelkűek) során az isteneket
jeleníti meg. A zsinórpadlás magasából
hinta ereszkedik alá, benne két, testhez
simuló trikóra öltött, ezüstös tunikát
viselő, vihogó, posztmodern homokos.
Egyiküknek ráadásul aranypor csillog az
arcán. Mint kiderül, ő Apollón, a másik, a
bumfordira mázolt és buggyosra öltöz-
tetett pedig Hermész, aki ráadásul egy
átkozottul hamis lant felhangolásával van
elfoglalva: időről időre a hangszer-nél is
hamisabb hangon próbálja intonálni a
normál zenei „a"-t. Megjelenítésük
mégsem blaszfém! Artisztikus, a ne-
vetségesség határáig eltúlzott modorossá-
guk valóban isteni jólétről s gondtalanság-
ról árulkodik. S ha az ember túljut megle-
petésén, úgy be kell látnia, hogy ebben a
megjelenítésben is „van rendszer". Az első
részben ugyanis, szinte végig, két, ha nem
is rémisztő, de semmiképpen sem
nevetséges öltözetű Erinnüsz állt a szín-
padot keresztező gerendákon. A második
részben pedig, madárfejsisakjukat
levetvén, előbb a kórushoz csatlakoztak,
majd távoztak a színről. A dramaturgiai-
lag döntő pillanatokban tehát csak a tet-
tének súlyától összeroppanó Oresztész
vizionálta őket. Oly erővel, hogy vonyítva
kellett menekülnie. Így egyértelmű a
felelet az ily módon csak költői kérdésre:
e végsőkig infantilizálódott, tehát
regrediált elmének a problémáit megol-
dandó vajon milyen isteneknek is kel-lene
megjelenniök?!

A harmadik részben a kórus két félkar-
ból áll. A csapatostul a színpadra özönlő
sötét Erinnüszekből s a dönteni hivatott
esküdtbíróság tagjaiból, akik világos, pu-

ha esésű nadrágjukban s pasztelles
ingükben akár az Egyetemi Könyvtár
olvasóit juttathatják a nézők eszébe. Ám
hiába a ruházat sugallta civil biztonság,
az érvényes jog szerint (ezen az előadá-
son) sajnos az Erinnüszeknek van igazuk;
érveikkel olyannyira a sarokba is
szorítják Apollónt, aki az immár céltalan
és értelmetlen kínoktól Oresztészt men-
teni igyekszik, hogy az felmenekül az
első felvonás elején használt szárnyas
oszlop tetejére. Hermész érdektelenséget
imitálva a háttérben szöszmötöl; minden
veszni látszik tehát, amikor megérkezik a
segítség, a Szalai Kriszta formálta Pallasz
Athéné.

Az istennő nemcsak gyönyörű (kosz-
tüm: Kónya András, szcenikus: Tóth Jó-
zsef), de olyan elképesztően affektált,
hogy azon már fönnakadni sem lehet. A
mesterkéltség ilyen foka már maga a
lenyűgöző eredetiség. Miközben Apollón,
aki újra lemerészkedik, s beül az esküdtek
közé, már-már vért izzad, s egyre riadtab-
ban keresi szemével Athéné tekintetét, az
a színpad előterében, aranyos sisakját
levetve, a haját igazgatja, majd elragadta-
tottan szemléli önmagát. Mindez az elő-
színpadon történik, az életről s halálról
dönteni hivatott események előtt! Ez a
szinte operettbe vagy épp kabaréba illő
beállítás Szalai Krisztina stílusérzéké-nek
köszönhetően értelmet nyer, már-már
felfoghatatlanul keserűvé lesz. Az önnön
létükért rettegve küszködő, korlátolt és
fölötte véges halandók és az istenek
közötti végtelen távolság válik itt
érzékletessé: egy hajtincs is fontosabb,
pontosabban egyenértékű a várossal! S
ettől Apollón-Safranek Károly játéka is
szinte szárnyakat kap. Mimikájával jelzi: az
általa védett Oresztész pozícióját olyany-
nyira reménytelennek ítéli, hogy
rosszkedvében már felállni készül, hogy
azután isteni magasságba emelkedve csak
kacagjon a halandók kínján. Azonban a
már az Erinnüszekhez hajló esküdtek
némelyikét Athéné ekkor egy új intéz-
mény (az esküdtbíróság) ígéretével ma-
gához, Apollónnal közös álláspontjához
édesgeti, s ráadásul a döntő szavazáskor
gátlástalanul falaz a szavazás eredményét
nyíltan meghamisító értelmiségi férfi
karvezető trükkjeihez. (Zsebéből fehér
cserepeket csempész az asztalkára, a
„fölösleges" feketéket pedig zsebébe
süllyeszti.) Minden jóra fordult tehát, az
értelmetlen megtorlások okozta gyötrel-
mek sorozata megszakadt. Éljen az új, az
Athéné bevezette jogrend, melynek ki-
válóságát még a komor ruhájukat sorra-

rendre levető Erinnüszek is dicsérik!
Igaz, ilyenkor a fürge kezű esküdtek nem-
csak lefogják, de le is eresztik őket az elő-
színpad közepén tátongó süllyesztőbe. Az
ember már alig várja, hogy tapsolhasson,
hiszen ebben az előadásban legalább egy
hagyomány legitimálta deus ex machina
működése indokolja annak a vak remény-
nek a beteljesültét, mely egyre több elő-
adásból lóg ki (olykor tragikusnak álcázni
kívánt) lólábként. Azonban ez az előadás
nem ezzel ér véget. Szerencsére!

A darabzáró kórus szövegét a rendező
az ekkorra a színpadon egyedül maradt
Apollónnal mondatja el, aki, miközben
leveti isteni kellékeit, olyan rezignált
szomorúsággal mondja el az öröm szavait,
hogy a megismételt felszólítás: „Ujjongja-
tok!", az imént még tomboló jókedv mara-
dékát is elűzi a nézőtérről. Mert csakugyan
- mi okunk is van az ujjongásra? A nézők
lennének az isten szólította „Pallasz népe,
a bölcsek gyülekezete"?! S még ha azok
lennének is - nem előttünk vetette-e le kel-
lékeit az, akit az imént még istennek hit-
tünk? s akkor - rajtunk ki segít?!

A színjátszás egyik nehézségéről

Talán feltűnhetett: néhány kivételtől el-
tekintve nemcsak attól tartózkodtam, hogy
a színészek nevét leírjam, de egyébként
fontos szerepekről is hallgattam. Ugyanis a
láthatóan a legutolsó gesztusig kidolgozott
előadás egy kissé úgy hatott, mint egy nagy-
zenekari playback-koncert. A színészek
tették a dolgukat, hozták a figurák szinte
minden rezdülését, de nem a figurát
magát! Jó-szerivel - igaz, legtöbbször
markánsan meg-formált - illusztrációk
voltak. Ahol megszületett a figura, ahol
tehát az eleven hangszer is felsírt, ott elemi
erejű volt a pillanat.

Az okokat keresve könnyű lenne azt
mondani: a rendező „agyonnyomta" szí-
nészeit, s olyan aprólékos precizitással
jelenített és jeleníttetett meg mindent,
hogy láthatóvá vagy effektus által érzé-
kelhetővé lett mindaz, amit egy pszicho-
logizálóbb vagy másként fogalmazva szí-
nészcentrikusabb felfogása színészekre és
a színészeknek hagy. Ám ezt állítva hatal-
masat tévedünk! Ugyanis lehet-e annál szí-
nészcentrikusabb megközelítésmód, mint
amelynek eredményeként a produkció
egészének szinte nincs gyönge pontja?
Márpedig ennek nem volt! Bukni tehát -
hathétnyi irgalmatlanul nehéz próbaidő-
szak eredményeként - majdnem lehetet-
len. Igaz, kitörni is pokolian nehéz.

Külön kell szólni arról az alakításról,
amelyről fentebb már lelkesen írtam, ám
most nem éppen dicsérőleg: Szalai Krisz-



táéról. Aligha csak a színésznő hibáztat-
ható azért, hogy rendezői (nemcsak Sa-
lamon Suba László!) tűrik, ahogyan ez a
tehetséges színésznő nemcsak bevált esz-
közöket, hanem már ismerős hatáseleme-
ket használ fel (tehát az eszközzel együtt
az eszköz felhasználásának módját: hang-
színt, gesztust, a mimika mértékét is). S
ezek a rendezői által - azt kell írnom, gát-
lástalanul - felhasznált hatáselemek adott
esetben akár előadásokat menthetnek vagy
emelhetnek meg (ez utóbbi történik ebben
az esetben is), de nagy valószínűséggel
tönkreteszik a játszó színészt. Hadd hívjam
fel hát a rendezők figyelmét például arra,
hogy ennek a fiatal színésznőnek sajátosan
egyéni humora is van.

A kiugró színészi teljesítmények hiányát
kutatva közelebb jutunk az igazság-hoz, ha
arra gondolunk: egy milliméterre
kidolgozott, ha úgy tetszik, deduktív
módszerrel építkező előadásban a színé-
szek lehetőségei nemcsak sokkal behatá-
roltabbak, de ráadásul az egységes és
működő előadás kontrasztjától fölerősí-
tetten sokkal szembeötlőbb, sőt esetleg
fülsértőbb az, ami más, hevenyészettebb
előadásokban föl sem tűnik. Nem arról van
tehát szó, hogy a színészek nem jut-nak
lehetőséghez, hanem arról, hogy a
lehetőségekkel élni ilyen előadásban fo-
kozottan kockázatos. Ez ugyanis vagy üti,
vagy emeli az előadás egészét. S így már
talán érthető, hogy a legtöbben vala-miféle
harmadik utat választanak, azaz nem élnek
azokkal a megszokottnál valóban sokkalta
szűkebb, ámde a megszokotthoz képest
kivételesen hatásos lehetőségekkel,
amelyekkel valóban egyéníthetnék (azaz
megteremthetnék) a rájuk bízott figurákat.
Ráadásul ezeket a lehetőségeket a rendező
nemcsak hogy nem keresheti meg
helyettük, hanem talán nem is tudhat
róluk! Nemcsak azért, mert ez nem az ő
dolga, hanem azért sem, mert ezek léte és
minősége valójában a szerep és a
színészegyéniség találkozásának a függ-
vénye, a színészek legsajátabb lehetőségei-
nek birodalma. A pontosan instruált elő-
adás ugyan nélkülözhetetlen ezek felszínre
hozatalához, de az, hogy a színészek
élnek-e e lehetőségekkel, s egyáltalán
keresik-e őket, ráadásul a bukás kockázatát
is kísértve, az csakis az ő dolguk. Meg-
keresésük, s a színészi eszköztár finomo-
dását előfeltételező megvalósításuk tehetné
az előadást átütővé, de ennek hiánya nem a
rendező munkáját minősíti: olyan
színészekkel dolgozik ugyanis, amilyenek
vannak. Ezek pedig, még egyszer
hangsúlyozom, nem rosszak, hiszen sen

ki sem rossz, ami egy harmincnégy szí-
nészt mozgósító előadáson manapság és
Magyarországon kisebbfajta csoda.

A színészi (igaz, ezüstösbe játszó) szür-
keség meddő részletezése helyett hosszan
lehetne sorolni azokat a rendezői megol-
dásokat, melyeknek csak egy töredékéről
ejtettem szót az előadás vázlatos felidé-
zése kapcsán, s ezt a következetlenségek és
ügyetlenségek (nem túl hosszú) listája kö-
vethetné. Salamon Subának például talán
nem abba az irányba kellene szalasztania a
Kasszandrát is játszó s kórustagként a
második részben kiemelkedőt produkáló
Molnár Erikát, ahol egyszerűen nincs hely,
s a színésznőnek szükségképpen meg kell
botlania, vagy a színészileg viszont megol-
datlan első felvonásbeli monológját talán
jobb lenne valahol hátrább elrejteni, s nem
az előszínpadon mondatni; itt bizony be-
segíthetnének az egyébként bőséggel
használt hangeffektusok.

A szürke, ha ezüstbe játszó is, szürke,
semmiképpen sem arany. S amíg ez így
van, nem a rendezőn s a legkevésbé sem

egy-két gyöngeség elrejtésén múlik a do-
log. A labda a színészeknél van. A szürke
pedig, mint már mondottam, nem arany. S
Csikos Sándor, még ha a szintén remeklő
Szalai Kriszta is az egyik partnere, és Sala-
mon Suba László rendezi, másod vagy
harmadmagával sem csinál(hat) nyarat.
Legfeljebb rosszkedvünk telét enyhítheti,
ahogyan, minden megoldatlansága
ellenére, ezt tette az előadás egésze is.
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