
Galamb Sándor

A GÖRÖG TRAGÉDIA EGYKOR ÉS MOST
I.

Az éj alighogy bontja csillagsátorát •.. Alighogy dereng a haj
nal, s az athéni polgárok máris ezrével kapaszkodnak az Akropolisz;
déli lejtőjére, a szinház felé. Mindegyikük homlokán mirtuszkoszorú,
mindnyájan a legjobb ruhájukban.

Lélekemelő ünnepség folyik már negyedik napja. A Nagy Di
onysiák ünnepe. Itt van az egész athéni birodalom. Nemcsak maga a
város, nemcsak az attikai félsziget, hanem a szigettengeri szövetséges
ngy kapcsolt államoknak és kolóniáknak küldöttei is. Dionysos
(Bacchus) isten téli ünnepeire a hajózás bizonytalansága miatt a szi
getvilág nem jöhetett el, ezeket csak Attika lakósai, az államcsalád
szil.kebb köre ülte meg. De most, elaphebolion (március) hónapjának
közepén, elcsitult a tenger, a trek ég bátoritóan mosolyog, itt lehet
- itt van az egész birodalom.

A hat napig tartó ünnep első három napja azzal telt el, hogy az
istenség szobrát a szentélyböl, állandó otthonából, könnenettel át
kfsérlék a szinházba, s az ünnepség tartamára ott helyezték el, 
majd közszemlére kiállitották a szővetséges államok és agyannatok
kincsérő ajándékait, - azután pedig karének (dithyrambos) versenye
ket tartottak. Ma, a negyedik napon s holnap meg holnapután a drá
mai versenyek következnek. Az előadások mind a három napon reg
geltől estig tartanak, s egyenként öt-öt, tehát összesen tizenöt darab
kerül bemutatásra. Az egyes produkciók között persze étkezési szű

net. A takarékosabbak elemózsiát hoztak magukkal, a módosabbak a
nézőtér hurkaárusainak ételeit fogyaszt ják. (Jól esik rá a mézízű,

erős görög bor.)
A darabokat már hosszú hetek óta próbálják. A mostani verse

nyen a nagy tragikusok közül csak az öreg Sophokles kerül színre.
A színrehozatalt hatóságilag megszervezett ellenőrzés előzte meg.
A pályázaton résztvenni szándékozó tragédia-Irók mindegyike három
tragédiát és egy szatirjátékot nyujtott be az állam egyik vezető Iiszt-.
viselőjének, az archon eponymos-nak, és - mint 'ahogy mondani szok
ták' - Kart kért tőle. A Kar a görög dráma elmaradhatatlan eleme:
színész és Kar, ezekből áll az előadószemélyzet.

Az archon három költő három-három tragédiáját és egy-egy sza
tirjátékát választotta ki előadásra. Azonkívül - persze más szerzök
től - mindenik nap befejezéséül egy vígjátékot engedélyezett. Az elő

adások költségeinek fedezésére pedig a gazdag polgárok közül min
denik író mellé egy-egy choregost jelölt ki.

A tragédiák tárgya a görög mitosz és hösmonda legnagyobb alak
jainak életsorából merített történet, - azoknak életéből tehát, akik
nek megrendítő vagy felemelő históriáját a görög polgár már gyer
mekkora óta ismeri. Ú hányszor hallotta a homéroszihősköltemények
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.egy-egy részletét jó szavalóktól elmondva l Hányszor hallotta, de nem

.l!yőzi újra hallani! Hát még most majd előadva látni I .•• gs milyen
érdekes lesz megfigyelni, hogy a tragédia-költő müéle módositást
végzett a mondán, s módosításával míféle új megfigyelést, új gondola
iot akart kifejezni az életről, a titokzatos emberi sorsról! •.. A há
rom egymás után következő tragédia ezt a déli, könnyen hangolható,
könnyen meghatódó néptömeget alaposan meg fogja rázni, könnyekre
fakasztja, talán fel is háboritja, de sebaj, következik utánuk a sza
tirjáték, amely a fenséges hősmondai világ fonákját, komikai mozza
nataít, szóval a héroszokat pongyolában mutatja meg neki. Az ideg
borzongás elcsendesül, derű költözik a lelkekbe, s így pompás átme
net vezeti a nézőt a már alkonyatkor kezdődő, de az éjszakába is
benyúló, szabados hangú, merészen pajzán, modem tárgyú komédia
felé. .

Ezen az esti előadáson a közönség hangulata, sőt részben össze
tétele is más, mint a nappali játékokon át volt. Az elfogyasztott éte
lek, s a bór is megtették a maguk hatását. A hajfürtökön félrecsú
szik az ünnepi koszorú, s a nők és a gyermekek eltávoznak a szin
házból. A férfiak egymás között maradnak. Tizennégyezer férfi 
ennyit fogad be az athéni szinház - egymás között! Az álarcot viselö
színészek is csupa férfiak: a női szerepeket is ők játsszák. A felsza
badult hangulatot a komédiaíró aztán alaposan kihasználja. Aris
-tophanes szabadosságain senkisem botránkozik meg. Harsogó kaca
gás kiséri minden merészségét,

S a tragédia-trílőgiának, szatirjátéknak és komédiának ez a hár
massága holnap és holnapután megísmétlödík, Az athéni- polgár a
Nagy Dionysiákon egymásután háromszor esik át ezen a lelket rázó
és lelket derítő drámai fürdön.

Az utolsó nap különös izgalmat tartogat. A sorsolással kijelölt
pályabírák titkos szavazással ekkor döntenek a darabok rangsorolása
felől. Az első hely a győzelem helye, a harmadik bukással egyértel
0111, de azért a pályázaton részt vett valamennyi költő, valamennyi
elioregos és minden vezető színész megkapja a maga pénzbeli [u
ialmát.

S végül - ünnepélyesen, mintahogy hozták -, visszaviszik Di
onysos istennek szobrát a szentélyébe.

. .. A görög drámai előadások nemcsak az istenség tiszteletére
folytak hát, hanem valósággal szemeláttára. Vallásos aktus volt ez,
még kicsapongó komédia-hangulatában is az. Dionysos nem hiába az
-extázisnak istene: az emberi érzések minden húrjába belecsap. A tra
gédia szent borzalma, s a komédia nyelvöltögetö tiszteletlensége az ő

számára· egyformán tisztelet: istentisztelet l
S ezekben a szinpadi művekben a vallásos hangulat mellett ott

lángol az athéni ember lelkének másik felemelő érzése, a hazafiasság
is. A színre vitt héroszok, hősök, istenek nemzeti héroszok, nemzeti
istenek. Vallásos felemelkedettség és nemzeti büszkeség testvéri ősz

.szeforradásban szélnak felé a színészek pátoszáből, aKarnak fuvo-
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(Arany J. Iordítása.)

lától kísért énekéböl, táncáből, és a költőnek meséjéböl, felséges nyel
véból s muzsikás verssoraiból.

A környe~et pedig, amiben ez a szívet mozgató játék folyik.
szemet-lelket gyönyörködtető. A hegyoldalba vágott, félkör-alakú né
zötéren ülö közönség nemcsak a játszó személyeket látja maga előtt,

hanem csodálatos keretül a két végtelenséget is: az eget és amoda
távolban a tengert l A nagyszerü miliő mintha transcendenciába tá
gítaná ki a vallásos és nemzeti játékot l

Hogy maga ez a szabadtéri szinház csak arányaival pompázik,
nem pedig anyagával is,. mit tesz az? A padok fából készültek, a Kar
helye, az orehastra ledöbgölt föld, vagy egyszerű kövekből kirakott
köralakú sik, a szkéné pedig, amely a színészek játékdobogő]át, az.
óltözőketés a kellékeket foglalja magába, szintén csak faalkotmány.
A nagy klasszikus triásznak, A,ischylosnak, Sophoklesnek és Eurípi
desnek, nincsen szűksége szemet vakitó márványkeretre. Kőszinházak

márcsak akkor keletkeznek, amikor a dráma költöisége hanyatlani
kezd, amikor a kűlsö pompának kell pótolnia a tartalom megcsök
kent művészíességét,

A Nagy Dionysiák ünnepségének ez a mélységes ihlete még a
cinikus Aristophanest, a gráciáknak ezt a neveletlen gyermekét is
annyira elragadja, hogy szépségével nem tud betelni. Ime, hogyan szó
laltatja meg egyik vígjátékában az Athén földjére leszálló isteni
leányokat, a Kart alkotó Felhőfoszlányokat:

Záporadó szűzek,

Ime jövünk Pallas dús földire, látni ma Kekrops
Férfilakozta kies mezeit,
Hol mély titkok imádata van, s a Földanya ünnepin
Szent rejtelmek fölmutatása,
Kincses ajándok az égi lakóknak,
Nagyszerű templomok, isteni szobrok,
Oltárnál szent körmenetek sora,
Istenek áldozatin koszorúk, és ünnepi
Pompák minden időben;

Bs kikeletkor Bacchus örömszaka,
Zengedező karok ünnepi versenye
S tárogató mély hangja.

... De a tárogatők - vagy jobban mondva a trombiták - mély
hangja már jelzi is az előadásra való felvonulás kezdetét. A.,. ég vi
lágosabbra szűrkűlt, s ime jönnek koszorúsan az állami Iötísztvíselök,
jönnek a papok, meg az idegen államok követei, hogy elfoglalják
díszhelyüket a közönség első soraiban. Új trombitaszó jelenti. hogy
érkeznek, ugyancsak díszhelyre, azok a felserdült ifjak. akiknek édes
apja a hazáért vivott csatában hősi halált halt. A Hirnök tudtára adja
a közönségnek, hogy ezek a reményteljes legények most lépnek ki
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az életbe. Eddig a közösség nevelte őket, most a maguk derékségéből

fognak megélni. A Dionysos-ünnep méltó kerete életbe lépésüknek.
A sokezres tömeg tapssal köszönti őket. A díszhelyet, a "szabad

jegyet" nem irigylik tőlük, hiszen a hatóság úgyis olyan olcsón méri
a szinházi élvezetet. Egy egész napra mindössze két obolost fizettek
ülőhelyükért. (Egy mozi-hely drágább l). S a szegényebb polgárok
nak még ezt a csekélységet is megtérfti az állam.

Megint trombitaszó jelzi, hogy mindjárt kezdődik az előadás. A
fáklyalángokat kioltják, s a nézőtéren elhelyezett pálcás rendőrök

csendre intik a publikumot. Egy-egy későn érkező furakodik még
helyére, de azok is hamar elcsendesednek. Nagy várakozással figyelik,
hogy mi jön most. Hogyne figyelnének, hiszen Sophokles-prömiér
következik.

Ime máris a szkéné elé lép a prológast játszó háromszinész:
egy öreg Nevelő, a fiatalOrestes és ennek barátja, Pylades. A költő

tudta, hogy ez a darabja kezdi meg a tragédiák sorát, a Nevelő meg
nyitó beszédét művészileg illesztette hát a hajnali órához:

Hamar határozzátok el, hogy mit tegyünk,
Hisz már a nap tündöklő fénye fölveri
A szárnyasok rikoltó hajnalénekét
S a csillagos jótékony éj már nem takar.

(Devecseri G. fordítása.)

A nézőtérre halálos csend borul.
Kezdődik a tragédia ...

II.

. •• Ss a görög tragédia manapság?
Kezemben az Unesco képes folyóiratának egyik száma, a francia

és angol nyelven megjelenő Le Théátre dans le Moade, illetőleg a
World Theatre.

Jóleső meglepetéssel látom belőle az antik tragédia modern elő

adásainak szinte egyszerre való megszaporodását. Francia-, Olasz-,
Görögországban, Hollandiában és Svájcban egyedül az 1955-ös esz
tendőben nem kevesebb, mint hat ógörög szindarab új betanulásával
pröbálkoztak. Aischylostól is, Sophoklestől is, Euripidestöl is két
darabot hoztak szinre tíz különféle rendezői felfogásban és szinészi
interpretációban.

A közölt illusztrációk és ismertetések mind stilizált diszleteket
mutatnak és stilizált játékról beszélnek. Igazi müvészi elgondolással
nem is lehet másképen. A hellén tragédia felfokozott életet, nem na
turalisztikus eszközökkel ábrázol. Ahol pedig a költő kothurnust köt,
ott a szinész, rendező és diszlettervező sem járhat papucsban. Ez a
stilizált játék természetszerűleg a Karok szabályos, ritmikus, artiszti
kusan megkötött mozgásában éri el legmagasabb fokát.
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. Aképekből, leírásokbólkövetkeztetve, eredetiség tekintetében
az aischylosi Orestes-trilógiának francia előadása lehetett a. legér
dekesebb.

Ezideig ennek a trilógiának úgyszólván csak első két darabjával,
az Agamemnonnal, és á Siri áldozattal - ezekkel is csak hébe-hóba
- lehetett modern szinpadon találkozni.

Leeönte de Lisle is az Erinysek című, egyébként igen szép átdol
gozásában csak az első két részt merte modernizáltan megeleveníteni.
A harmadik résszel, az Eumenisek-kel az eddigi múkritika is általá
ban hidegen állott szemben. A mi finom művészi érzékű Péterfy Je
nőnk, aki pedig Aischylosnak nagy tisztelője volt, például ezt mondja
róla: liA trilógia harmadik része, az Eumenisek, pszichológiailag ke
véssé érdekes. Tárgya nem az emberi lélek küzdelme többé, hanem
az Erynisek és Apollo viszálya Orestes miatt, Azonkívül az areopág
s Athén dicsőítése:' Igen, pszichológiailag talán csakugyan érdeke
sebb a trilógia két első tagja, de az elhanyagolt harmadik a görögök
vallási és erkölcsi felfogására annál jellemzőbb, s amellett igen erős

drámai hatáslehetőségeket is rejt magában. A benne végbemenő ősz

szeütközésen kivül a mai kőzönség számára az sem utolsó érdekes
ségY., hogy a világ drámairodaimának első törvényszéki jelenetét eb
ben kapjuk. Törvényszék: az athéni areopág, - elnök: Pallas Athéna,
- vádlott: Orestes, - védő: Apollo, - vádló: az Eumenisek kar
vezetője.Azonkívül itt van a magyarázata és első jelentkezése az u. n.
Votum Minervae-nek is, amikor a hat felmentő és hat elmarasz
taló birói szavazat mérlegét Athéna a felmentő szavazatok javára
billenti.

A francia előadás bátran szeme közé nézett a cselekmény idegen
szerűségéböl fakadó nehézségnek, sőt még fokozta is azzal, hogy az
egész trilógiát a régi előadásokhoz hiven álarcosan játszatta.

Az álarcon ne ütközzünk meg. Az antik dráma nagyvonalú, nem
részletező ábrázolásmódjának igen kifejező eszköze a maszk. Ami
pedig az illúziókeltés csökkenésétől való félelmet illeti, gondoljunk
csak a bábjátékokra, ahol az első öt-hat perc letelte után a kőzőnség

a bábukat nem érzi mimika nélkülieknek. Stilizált drámai előadá

.son a néző képzelete szívesen és bőségesen pótolja az arckifejezés
mozgásának hiányát.

A másik aischylosi darabnak, A leláncolt Prometheusnak syra
cusai olasz előadása szintén érdekes lehetett, de itt a hatás mégsem
alakulhatott ki - legalábbis úgy gondoljuk - aischylosian teljessé.
A tragédiának ez a megteremtő mestere, s mindmáig egyik legnagyobb
művésze t. i. egymással cselekményileg kapcsolatos darabokból illesz
tette össze trllögiáít. A Prometheus-hármas sajnos a maga egészében
nem maradt ránk, csak ennek első (egyesek szerint második) darab
ja, A leláncolt Prometheus, Ez pedig elszigetelten a trilógia egészé
töl lázadó hangban kicsendülő, s a közönséget a színházből disszo
náns hangulatban hazaengedő darab. Már pedig tudjuk - egykorú
feljegyzésekből tudjuk -, hogy a problémát Aischylos kibé-
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kítő végben oldotta fel. Olyanformán járt el itt is, mint az Oresteíá
ban, ahol szörnyű borzalmakon visz bennünket keresztül, de végülis
jóra fordítja a dolgot, s a trilógia ezzel a sorral végződik: Táncra,
danára vidáman !

Sophoklestől négy - újgörög, olasz, svájci és hollandi -'-- fel
újításban az Oedipus király és az Antigone került előadásra. Mindkét
darab a magyar közönség előtt eléggé ismeretes. Nemzeti Szinházunk
több felújításban játszotta öket. A Théátre dans le Monde képei sze
rint ítélve a legógörögebb az epidaurosi Oedipus lehetett. A szinpadi
háttér monumentális egyszerűsége, a Karnak trapéz-szerű elhelyezke
dése, a porond széles játéktere, a színpadi képnek a környező szabad
térbe való művészi belehangoltsága, az egésznek valami magasztos
ságot adhatott.

Euripides Hippolytosát a görögök; Hekabéját a görögök és az
olaszok mutatták be. Az első darabnak keresztény-modem változatát
a mai közönség Racine Phédrájáböl ismeri. Hekabé azonban még tár
gya szerint sem tartozik az ismertebb alkotások közé. Hagy mondjuk
el egy pár szóval tartalmát, hogy fogalmat adjunk ez idegborzongató
.tragédia színrehozatalának merészségéröl.

Ilion pusztulása után vagyunk. Színhely: a thrák tengerpart. A
trójai zsákmány-nők elszállításra várnak. Közöttük a legszerencsét
lenebb Hekabé, Priamos trójai király özvegye. Elvesztette férjét, fel
nőtt fiait, köztük a hős Hektort. Már csak három gyermeke maradt:
két leánya, Kassandra és Polyxena, s egy még szinte gyereksorú fia,
Polydoros. Ezt, a legkisebbet, királyapja, Priamos Polymestornak, a
thrák királynak gondjaira bízta - tetemes kincsekkel együtt.

A, szerencsétlen Hekabé szenvedéseinek pohara még nem telt be.
A meghalt Achilles árnya a görög vitézektől szerenesés hazajuthatá
suk fejében azt követeli, hogy Polyxenát áldozzák fel. Elragadják
hát a boldogtalan leányt a még boldogtalanabb anyától. Hekabénak
csak az a keserű vigasztalása marad, hogy Polyxena a bátorság fensé
gével ment a halálba. Leányáért való J!yászos büszkeségébe azonban
ideje sincs magát beleásnia, mert ime újabb borzalom híre jut hozzá.
A kincsvágyó és hűtlen Polymestor, hogy a fiatal Polydor aranyát
ezüstjét teljesen a magáénak mondhassa, megöli a fiút. Hekabé ször
nyű bosszút áll a hűtlenségért. Polymeetort sátrába csalja, megvakít
ja, két fiát pedig megöli. S mink nézők ott látjuk magunk előtt az
előbb még olyan fennhéjázó thrák királyt négykézláb a földön fetren
geni rettentő testi és lelki fáj dalmaktól marcaugolva.

Az emberfölötti fájdalomnak és az embertelen bosszúnak tragédiája
ez a darab. A háborútól emberségükből kivetkezett emberi lelkeknek
olyan megrázó képe, amelyhez foghatót maga Euripides is még csak
egyet irt, A trójai nőket.

A fejlődésben nagyon előretörő újgörög színészek közül a han
da-angol folyóirat rendkívül kiemeli a Hekabé szerepét játszó Ka
tina Paxinou-t és a Polymestort alakító Thanos Kotsapoulos-t,
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A felsorolt felújitások közül nemzetközi viszonylatban a legna
gyobb sikere az újgörög előadásoknak volt. Nemcsak hogy az Athén
ben és Epidaurosban lefolyt produkciókat az olaszok, franciák és
amerikaiak ezrei nézték meg, hanem elvitték a' kitűnő művészek Hip
polytost, Oedipus királyt és Hekabét Párizsba, Wiesbadenbe, Velen
cébe, Zágrábba és Belgrádba is.

. . . A görög tragédiának ez az egyesztendős mérlege érdekes meg
gondolásokra késztetheti a modern fejlődés figyelőjét. Önként kínál
kozik a kérdés: Beszélhetünk-e vajon az ó-hellén dráma renaissance
áról, vagy csak a közönség sznobizmusát és exotikumok iránt való
érdeklődését kell látnunk bennük?

Vajon az attikai tragédiának mély és tartós sikere elképzel
hető-e a régi attikai közönség érzelmeinek háttere nélkül ? Hiszen a
nagy görög drámai triász olyan publikumhoz szőlott, amely a heroikus
és mitikus témák elé a maga vallásos és hazafias érzületét készen
hozta. Amelynek lelkében a költőktől zengett érzelmek és eszmék, a
megpendített etikai témák gyorsan felelő vísszhangot vertek.

Megvan-e, meglehet-e a mai közönségben ennek a visszhangnak a
lelki alapja? .

Nyilvánvaló, hogy nincs meg és nem lehet meg.
És mégis azt hisszük, hogy az antik tragédia iránt való ez a meg

ébredt érdeklődés a mai ember lelkiségének mélyebb rétegében ta
lálja magyarázatát, semhogy puszta divatnak lehetne tekinteni.

A görög drámák - ha felfokozott, ha tőlünk itt-ott idegenszerű

formai 'alakitásban is - de az örök emberit szólaltatják meg. Prob
lémáikban, lehántva róluk azt, ami történelemtől, fajtől meghatáro
zott, a magunk problémáira találunk. A sorsnak és egyénnek ellen
téte, az állami, vallási és családi érdekek összhangja vagy összeütkö
zése, emberiesség és nemzeti gloár, férfiúi bátorság, asszonyi hűség.
vagy hűtlenség, gyermeki hála vagy hálátlanság, szerelem, szeretet,
áldozatkészség, kapzsiság, hatalomvágy, bosszúszenvedély, elbizako
dottság vagy az istenség akaratába való megnyugvás, féktelen harag
- micsoda gazdag 'változatosságban, milyen színes és megragadó ké
pekben sorolnak előttünk el! Örök témák kerülnek itt elénk - a
naturalizmus esetlegességeit és saíngularitásaít meghaladó bemuta
tásban s valami fenséges és magasztos távlatból szemlélve,

S a modern műizlést talán a korunkra olyan jellemzo formake
resésszenvedélye, a művészi alakitás módjai között való válogatás,
a formarobbantó nyugtalanságból a művészi lehiggadás felé vágyódás
is a görög tragédia egyensúlyossága felé hajtja. Lehetetlen, hogy
eszünkbe ne jusson - némi módositással persze - egy kiváló olasz
gondolkodónak történelemfilozófiai tétele, mely szerínt ha valami his
tóriai képlet vagy alakulat a sztatikus bizonyosság helyzetéből a ke
resés dinamikájának állapotába jutott, nem árt, ha tanuló tekintettel

. fordul a maga fejlődésének kiindulása, jelentkezésének gyökere felé.
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