
fölénnyel azonos, s lassú méltósággal
mozgó, átható tekintetű akarnokot for-
mál. Magatartása mégsem szuggesztív,
viszont annál egysíkúbb. Rajhona Ádám
aprólékosabban motiválja Pentheuszt,
gondosan építi azt a lelki folyamatot,
amelyben a király maga is a megtagadott
istenség bűvkörébe kerül. De a
szinte sztanyiszlavszkiji részletesség visz-
szájára fordul, mert túlságosan hétköz-
napivá, egyszerű kíváncsisággá fokozza le
azt az ellenállhatatlan vonzást, amely
Pentheuszt vakon viszi végzetébe. Kad-
mosz Kun Vilmos alakításában elsősor-
ban figurateremtéssel kísérletezik, s bár-
mily odaadóan, eredménytelenül. Ol-
savszky Eva Agauéja míves kabinetalakítás a
szó legjobb értelmében. De vele is-

mét egy más világ, másfajta színészet -
a nagy érzelmi kitöréseket oly szívesen
ábrázoló drámai realizmus - jelenik meg
az előadásban. Vagyis az egyes szerepek
megformálásában ismét ott kísért a gö-
rögök színpadra állításakor általában ta-
pasztalható eklekticizmus.

A rendezői effektusokhoz társulva ter-
mészetesen ez is gátol az azonosulásban.

Igen, most már mondjuk ki egyenesen:
a Bakkhánsnők világa csak akkor hathat
ránk, ha képesek vagyunk szereplőivel
azonosulni.

Ebben bizonyos vagyok. A kérdés
azonban továbbra is kérdés számomra:
sikerülhet-e egyáltalán a görög tragédiák
legrendhagyóbbikát megtö rt én t t é tenni a
mai nézőben? Van-e még „kollektív
tudatalattink", van-e már kollektív tuda-
tunk?

Lelkünk színpadán - ahogyan Füst Milán
mondaná - semmi sem lehetetlen. De
látnunk kell, hogy ez a színpad néha
reménytelenül kívül esik a színházon.

Euripidész: Bakkhánsnők (Kaposvári
Csiky Gergely ,Színház)

Fordította Devecseri Gábor. Rendezte:
Ruszt József m. v. Díszlet: Orosz István m.
v. Jelmez: Csővári Lenke.

Szereplők: Trokán Péter m. v., Polyák
Zoltán, Kun Vilmos, Rajhona Ádám, Hu-
nyadkürti István, Lukács Andor, Stettner
Ottó, Olsavszky Éva, Fontos Magda, Mé-
száros Joli, Imre Emma, Kiss Katalin,
Ötvös Éva, Molnár Piroska, Velez Olívia,
Gerentsér Júlia, Horváth Zsuzsa, Kaskó
Erzsébet, Lengyel Zsófia, Lengyel Pál,
Miszori Jenő, Dani Lajos, Balogh Tamás,
Imre István, Agárdi László, Radó Béla.

NÁNAY ISTVÁN

Melodráma a cirkuszban

Marinkovics Glóriája Kecskeméten

Vendégrendező, a zombori színház igaz-
gatója, Nikola Petrovics állította szín-
padra Ranko Marinkovics Glór ia című
mirákulumát a Kecskeméti Katona József
Színházban.

A kecskeméti és a zombori színház
között pár éve alakult ki művészi kap-
csolat, többször járt a jugoszláv társulat
Kecskeméten, és a magyarok is viszo-
nozták a vendégszereplést. Miszlay István
Zomborban Kertész Ákos Névnapját
rendezte, s most - viszonzásként - ren-
dezett Kecskeméten Nikola Petrovics.

Örvendetes jelenség, hogy egyre több
színház épít ki kapcsolatot a környező
országok magyar és nem magyar nyelvű
színházaival. Ez a kapcsolat igen sokféle
lehet, a kölcsönös bemutatkozástól a
színész- és rendezőcseréig. Nyilvánvaló,
hogy a vendégrendezés, a vendégjáték
művészileg rendkívül fontos, gazdagít-
hatja a vendéglátó együttes és a vendég
művészek tudását, világ- és drámalátását,
színészi és rendezői eszköztárát. Ugyan-
akkor minden ilyen vállalkozás a szoká-
sosnál is jobban magában rejti a bukás
vagy enyhébben fogalmazva, a félsiker
kockázatát. Ez a különböző nyelvi te-
rületek, nemzetek sajátosságaival, eltérő
színházi hagyományaival, kultúrájával és
esetenként a nyelvi korlátokkal könnyen
magyarázható. De mivel a vendég-járás
feltétlen művészi gazdagodással, a
közönség látókörének szélesítésével, az
általános színi kultúra fejlesztésével kell
hogy együttjárjon, a vendégjáték, a
vendégrendezés a megszokottnál is gon-
dosabb, körültekintőbb előkészítést igé-
nyel. A darabkiválasztástól a feladatnak
kijáró szereposztásig, a technikai-mű-
szaki feltételek pontos biztosításától a
nagyobb munkát figyelembe vevő, az át-
lagosnál hosszabb próbaidőig sok mindent
kell összhangba hozni ahhoz, hogy ne
csak protokolláris siker szülessen.

A Glór ia kecskeméti bemutatóján az
ideális összhang nem jött létre. A da-
rabválasztás, a rendezői elképzelés, a
szereposztás, színészvezetés egyaránt
közrejátszott abban, hogy az előadásról
igencsak felemás kép alakult ki. Pedig
„papírforma" szerint minden összetevő

csaknem ideális volt, az összkép mégis
disszonáns lett.

A darab, Ranko Marinkovics műve,
szerte Jugoszláviában hosszú ideig és nagy
sikerrel szerepelt a színházak repertoárján.
A neves horvát szerző 1955-ben
Zágrábban Bojan Stupica rendezésében
bemutatott - drámája a „csodagyártás",
vagy világiasítva a fogalmat, a
„szenzációkészítés" folyamatát és tra-
gikumát mutatja be. Amíg a folyamat
ábrázolása tart, addig érdekes a mű, ami-
kor a tragikumot akarja felidézni,
melodrámába fordul a történet.

A mű főhőse Kozlovics Ibolya, mű-vész
nevén Glória, egyházi nevén Magdaléna
nővér. Ezt a cirkuszi trapézművész
akrobatából egy megmagyarázhatatlan
félelem miatt apácává lett nőt kívánja
céljaira felhasználni a püspökség ifjú és
ambiciózus pátere, Don Jere. Élő
szoborként a Mária oltáron ülni, a kellő
pillanatban a kellő személyeknek meg-
nyilatkozni, csodát tenni, egy-egy pillan-
tással fokozni a népben a vallásosságot - ez
a feladata Glóriának. Ám a két fiatal
teremtés között - természetesen! - gyengéd
szálak szövődnek. S ráadásul megjelenik a
lány apja, a cirkuszos Kozlovics, aki
valami mechanikus szerkezettel sokkal
hatásosabb csodákra képes, olyanokra,
melyek nincsenek kitéve a csodatevő
szubjektív megnyilvánulásainak. Az apa
magával viszi a csodáktól megcsömörlött
Glóriát, aki ismét vissza-tér a cirkusz
világába. Ám a nagy ugrás előtt - hiába
végzi el a gyakorlatok során százszor is
hibátlanul - félelem fogja el. A bemutató
estéjén felkeresi Glóriát az öltözőben Don
Jere, és kéri, hagyja abba az akrobatikát.
De a lány most már csak azért is
vállalkozik az attrakció-ra, és halálra zúzza
magát.

Nem remekmű Ranko Marinkovics da-
rabja, jónéhány dramaturgiai követ-
kezetlenség, irodalmi és cselekmény-
bonyolítási sablon gyengíti a drámát.
Elgondolkodtató: mi lehetett a jugoszláviai
nagy siker titka? Alighanem a darabban, a
mű problematikájában rejlő utalásrendszer,
amely elsősorban a hazai sajátosságok
ismeretében bomlik ki, míg egy más
közegbe helyezve nagyrészt rejtve marad.
(Például a páterek mind-egyike más-más
nemzetiség nyelvén beszél, ez önmagában
olyan többletet ad a hazai előadásnak, ami
egy magyar bemutatónál a nemzetiségi
kérdés eltérő volta, valamint
fordítástechnikai okok miatt eleve
felfoghatatlan.)

A darabot 1961-ben Pécsett mutatták



be nálunk először. Akkor Lendvay Ferenc
rendezése a csodák lehetetlenségét
hangsúlyozta. Azt, hogy - amint a Film
Színház Muzsika akkori kritikájában
olvasható - a lélek halálugrásáért (mely-nek
célja: visszacsalogatni a híveket az
oltárhoz) Glória boldogsága, a test ha-
lálugrásáért (amellyel a művészethez, a
porondhoz kellene édesgetni a közönséget)
Glória élete az ár. Az ugrással együtt zuhan
az oltár - s ami ezzel egy: a vallási hit - és a
cirkusz, vagyis a polgári élet reprezentánsa.
Azaz csodák nin-csenek, a csodatevők
hazugok - hirdet-te az antiklerikális és
racionalista előadás. Ez részben következett
abból is, hogy a darabot -- mint ahogy meg
van írva - realista mirákulumnak játszották,
azaz a templom templom, a sekrestye
sekrestye, a cirkuszi öltöző cirkuszi öltöző
volt, a kapcsolatokat lélektanilag
aprólékosan kidolgozták.

Ma Magyarországon kevésbé szükséges
az effajta vallás elleni fellépés. De a mű
más, ma aktuális megközelítést is engedne,
például a tömegbefolyásolás nem éppen
kívánatos módjának bemutatását. Az első
rész, a templomi "csoda-gyártás" egy
manipulációs mechanizmus modellje is
lehetne, s a mű gondos dramaturgiai
gondozásával minden erőltetett beavatkozás
nélkül ki is bontható ez. Hiszen racionális
korunkban tagadhatatlanul vannak olyan -
nem elhanyagolható - rétegek, amelyek nem
tudnak együtthaladni a társadalmi-
gazdasági-ideológiai fejlődéssel,
műveltségben, tudásban lemaradnak, s
számukra a külön-ben racionalizálódó világ
egyre áttekint-hetetlenebb,
kiismerhetetlenebb lesz. Ezeknél a
rétegeknél az irracionalizmus - ha úgy
tetszik, csoda - sok racionális jelenség
magyarázatává lesz. Vagy gondoljunk a
sokat emlegetett információ-áradatra; arra
történetesen, hogy sokan már csak a
szenzációkra tudnak odafigyelni, hogy a sok
katasztrófa, terrorizmus, a „legek", a
kuriózumok hajszolása következtében egyre
érzéketlenebbek lesznek az események, a
jelenségek, a folyamatok valódi értékére,
nagyságára, fontosságára, hogy érdekessé
maholnap már csak a „csodák" lesznek. És
nyilván más, árnyaltabb megközelítési lehe-
tőség is kínálkozna a műből. Tehát a darab
bemutatása önmagában indokolt is lehetne.

De ahogyan a rendező a művet meg-
közelítette, az nélkülözte a tiszta, logikus
vonalvezetést. Ázz előadás egészének
jelentése szinte megfejthetetlen, a részek

Marinkovics: Glória (Kecskeméti Katona József Színház). Glória (Sára Bernadette) és
Bimbó (Muskát László)

művészek jobb esetben segédszínészek, a
„produkció" gyenge imitáció csupán, így
a realista szituáció ellentettjébe fordul,
rontva az egész darab hitelét. Míg az első
részben Glória és Don jere kapcsolata
elsősorban jelzett mozgással, képben
kimondott viszony (vég nélküli fel-alá
járkálás a kötelek között, körtánc stb.),
addig 'a két ember utolsó találkozása
stílusában a klasszikus operettek
második felvonásbeli nagyjelenetét idézi.
Mivel a második részre láthatólag nagy
hangsúlyt fektetett a rendező, még
jobban kibukott a darab csikorgó szer-
kezete, és melodramatikus befejezése.
Ezt végképp kiemelte az utolsó kép meg-
oldása: a nagy ugrás után elhúzzák az
öltöző és a manézs közötti vörös füg-
gönyt, és ott fekszik esztétikusan elhe-
lyezve a balul járt Glória. Nem csoda, ha
a nézők egy részénél előkerült a
zsebkendő. Ez az előadás ugyanis így
nem több, mint egy szegény, jót akaró
pap és egy szegény, jóhiszemű lány
könnyes-szomorú históriája, azzal a köz-
helytanúlsággal, hogy lám, ilyen a világ,
itt van ez a két szép ember, s nem lettek
egymáséi. De ez nem más, mint a sokat
szidott - s azt hittük, mára már letudott -
cselédromantika. Ezért szemléljük oly
zavartan a kecskeméti elő-adást. S e
zavarunk mellett szinte eltör-

külön-külön szólnak valamiről, ám ezek a
részmondandók nem állnak össze egyetlen
egységes mondanivalóvá.

Nikola Petrovics mindenekelőtt ki-
szakította a darabot a realista környezetből,
és egy stilizált játéktérbe-időbe-stílusba
helyezte, ha úgy tetszik, pirandellóizálta.
Ezt leginkább a néhány hegesztett idomból
és kötelekből szerkesztett ötletes díszlet
fejezte ki, amely könnyen variálható
módon oltár, templom-hajó, sekrestye,
püspöki szoba jelzésére egyaránt alkalmas.
A szereplők - Glória kivételével - fehérre
sminkelt bohóc-arccal játszották végig az
előadást, függetlenül attól, hogy papok,
cirkuszosok vagy hívők. A játékstílusban
is valami helytől és időtől független jelzett
játék-mód uralkodott, egy-egy típus,
magatartásforma elszegényített vázát
játszották a színészek.

A darab két része - a templomi és a
cirkuszi -- közül az utóbbit tekintette a
rendező az előadás egészére nézve meg-
határozónak. Ennek megfelelően ezek a
jelenetek az előzőektől eltérően kevéssé
stilizáltak, a szituációk realista megkö-
zelítésűek. Azaz a színfalak mögötti
manézson előadás folyik, a bohócok, az
erőművész, a bűvész és a többiek kivo-
nulnak a manézsra, visszatérnek, gya-
korolnak és így tovább. Am a cirkuszi



pül, hogy megfejthetetlen miért hangsú-
lyoz a rendező egy-egy mondatot tér-ben,
úgy, hogy a színész kilép a szituációból, és
közben hangszóróból is zeng a szövege;
miért olyan sután-ügyetlen beállításúak az
oltáron ülő Glória jelenetei; miért
viselkedik úgy Don Zane, mintha csupán
sejtené, mi van a fiatalok között, amikor a
rendezői beállítás szerint egymás karjaiban
látja meg őket.

A szereposztás a „papírforma" szerint
jó. Mégis, a kulcsszerepekben - Glória,
Don Jere - a színészek egyszerre adósak
magával a figurával és válnak a rendezői
félrecsúszásnak szinte akaratlanul
szolgálóivá. Sára Bernadette és Farády
István külső adottságaiknál fogva eleve
sugallják a befejezésnek, az értelmezésnek
azt a bizonyos melodramatikusságát. Ezen
kívül Sára Bernadette színészi eszközei
nem elég érettek még ahhoz, hogy a figura
váltásait, Glória árnyalt jellemzését
megoldja. Farády István viszont lassan
manirossá kezd válni. A szépen fejlődő
színész egy idő óta ismétli eszközeit, nem
először lát-hatjuk ugyanabban a durcás
álarcban deklamálni.

Az előadás egyetlen szereplője volt
képes arra, hogy - igaz, szinte a rendezői
koncepciótól elütő módon - szuverén
alakot formáljon: Baranyi László. Koz-
lovics, a cirkuszigazgató és feltaláló, no
meg Glória apja: ez Baranyi. Amikor
megjelenik a papoknál, és találmányát, a
szemét nyitogató, vérző sebű Krisztus-
szerkezetet árulja: kiválóan megoldott
kabarétréfa. Aztán találkozása lányával,
követelődzése, őszinte érzéseinek és üzleti
számításainak keveredése össze-tettebbé,
súlyosabbá teszik Kozlovics figuráját.
Súlyosabbá, mint a megírt szerep. A
cirkuszi jelenetekben hosszú ideig
csaknem statisztálásra kényszerül, ugyanis
némán kell végigasszisztálnia Glória
szenvelgéseit (a rendező-díszlet-tervező
egyetlen térbe zsúfolta az öltözőt és a
cirkusz-belsőt). E rövid meg-torpanás után
azonban Baranyi ismét kibontja és
kiteljesíti Kozlovics alakját. Glória ugrása
közben már tudja: bekövetkezik a tragédia.
Baranyi arcán lejátszódik a valóság
felismerése, a beavatkozás lehetetlensége,
a kétségbeesés, a keserűség, a döbbenet.
Baranyi László a kabarétréfától a
tragédiáig ívelve építette fel szerepét, s egy
ember drámáját érzékeltette. Jó, hasznos
dolog a vendégjáték, a vendégrendezés.
Még akkor is, ha a Glória kecskeméti
előadása nem minden tekintetben igazolta
ezt.

PÓR ANNA

A Magyar Elektra
és a Karnyóné

Két klasszikus remekmű bemutatásával a
Nemzeti Színház meggyőzően bizonyítja,
hogy nem drámatörténeti emlékeink
kötelező ápolásával, hanem a reformáció
és a felvilágosodás korából ránk maradt
két robbanóan erőteljes színpadi mű
újrafelfedezésével ajándékoz meg
bennünket. A párosítás önmagában sze-
rencsés és stílusos. A több mint kétszáz év
intervallummal született két iskolai
színjáték kitűnően összecsengve felelget
egymásnak. Nemcsak azért, mert a
tragédiát követő bohózatos játék régi
tradíciója, a megrendülést követő fel-
szabadult harsány kacagás, ma is érvé-
nyes reális lélektani igényt elégít ki,
hanem azért is, mert a XVI. századi ül-
dözött igazsághirdető prédikátornak,
Bornemiszának a humanizmus és a re-
formáció szellemi áramlatait egyesítő
műve, az emberek jobbítására, a magyar
irodalmi nyelv ápolására szánt iskola-
dráma szándékában is összecseng a fel-
világosodás nagy géniuszának, a törhe-
tetlen lendületű pedagógusnak, Csoko-
nainak kacagva nevelő iskolai bohóza-
tával. Mindkét mű csakugyan diákelőadás
számára készült. A két évszázadosan
elveszett vagy mellőzött magyar szín-játék
sorsa is sokban jellegzetes. Mind-kettőt a
Nyugat első nagy nemzedéke emelte ki a
teljes feledésből. Csokonai korábban
előadhatatlannak, értéktelennek tartott
Karnyónéja Ady Endre erre az alkalomra írt
Vitéz Mihály ébresztése című
költeményének előszavával került először
színre egy 1911-ben rendezett Nyugat-
matinén. Bornemisza tragédiájára pedig
majd húsz évvel később Móricz Zsigmond
szenvedélyes „ébresztése" hívta fel a
figyelmet. Valóságos, lelkes kampányt
indított népszerűsítésére, és az ő gondos
átdolgozásában került színre 1931-ben.
Mindkét mű méltó elhelyezését a
színpadon és a köztudatban végül is a
Nyugat nemes kezdeményezése tör-
lesztendő adósságként a felszabadulás
utáni utódokra hagyományozta. Major
Tamás a rendező, a két remekmű eredeti
szövegének gondos tiszteletben tartásával
tesz eleget ennek a kötelezettség-

nek. Egyetlen sor változtatás nélkül hozza
színre a drámákat.

Ez elsősorban az Elektra esetében je-
lentős tett, mert az eredeti Bornemisza-
szöveg most kerül először hivatásos szín-
pad műsorára hazánkban. (Első ízben
Nemeskürty István úttörő kezdeménye-
zésére diákszínjátszók adták elő 1956
tavaszán Kispesten, 1958-ban a Népmű-
velési Intézet színjátszó kamaraszínpada
mutatta be, 1974 tavaszán a Kolozsvári
Állami Magyar Színházban jelent meg
először hivatásos színpadon Horváth Béla
rendezésében a mű, ugyanebben az évben
az Ódry Színpadon Gali László rendezői
vizsgáján, majd pedig a televízióban
Vámos László rendezésében került
műsorra a tragédia eredeti szövege.)

Szophoklész Élektrájának a XVI. szá-
zadi Magyarország viszonyaiba való
átültetésével Bornemisza Péter oly je-
lentős módosításokat hajtott végre, hogy
munkája tökéletesen eredeti alkotásnak
tekinthető. Móricz Zsigmond a mű
színpadi előadhatósága érdekében drámai
emlékeink feltámasztása iránti szenve-
délyes szeretettől vezérelve bizonyos
bővítést, szerkezeti módosítást hajtott
rajta végre. Ez a szép nyelvezetű mű vált
ismeretessé; a Magyar Elektrát negyven
év óta Móricz felfogásában fogadta be a
magyar színpadi tradíció. A név is tőle
származik. Major Tamás megérezte, hogy
eljött az idő az eredeti mű bemutatására.
Csakugyan, ezt a nyersebb XVI. századi
szöveget ma élőbbnek, időtállóbbnak
érezzük, mint Móricz szép stílusú, de
valamelyest hígítottabb átdolgozását. A
közízlés alkalmassá vált a súlyos,
archaikus népi stílus befogadására.
Móricz még az „édes magyar mesék
nyelvét" üdvözölte Bornemisza
szövegében. Kosztolányi Dezső a mű
nyelvének „selype bájáról" beszélt, és
Móricz nélkül előadhatatlannak tartotta a
művet. Ez volt az a kor, amelyik nehezen
fogadta még be Bartók és József Attila
puritán egyszerűségét. Ma az „új hullám"
lemeztelenített balladamondó stílusának, a
Halotti Beszéd megzenésítésének idején
természetesnek, hozzánk szólónak
érezzük a tragédia nyersen egyszerű,
robbanó feszültségű, kemény sziklákat
görgető nyelvét.

Ami az ősi görög mondán alapuló
Élektra-tragédia tartalmát illeti, a férj-
gyilkos anyát megbüntető gyermekek
igazságát már az ókorban is az uralkodó
társadalmi eszmék változásától függően
más-más módon értékelte a témát feldol-
gozó három nagy: Aiszkhülosz, Szo-


