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A Magyar Elektra című, közel 
fél évezredes szövegen alapu-
ló előadást mutatta be Nagy-
váradon a debreceni Csokonai 
Színház vasárnap este. A 
Szabó K. István rendezte előa-
dás arra a vezérgondolatra 
épült, hogy az emberi jelle-
mek semmit nem változnak az 
idők során.

 » MOLNÁR JUDIT

A Varadinum rendezvényso-
rozat kiemelkedő eseménye 
volt a vasárnap esti színhá-

zi előadás: a debreceni Csokonai 
Színház közel fél évezredes szö-
veggel, Bornemisza Péter 1558-ban 
magyarított ókori Szophoklész-da-
rabjával, az Elektrával lepte meg a 
nagyváradi közönséget. A két város 
nagy múltú kulturális kapcsola-
tát az előadás előtti beszélgetésen 
idézte fel Szűcs László, az Újvárad 
folyóirat főszerkesztője, a társulat-
tal együtt érkezett Puskás István 
debreceni alpolgármester és az 
online bejelentkező Szirák Péter, a 
debreceni Alföld folyóirat főszer-
kesztője. Szó esett a közös kulturális 
hagyományokról, illetve a jövőben 
a két folyóirat égisze alatt tovább 
mélyítendő kapcsolatokról, amit a 
beszélgetés végén szerződésbe fog-
lalva pecsételtek meg. A beszélge-
tés után kezdődött előbb a Festum 
Varadinum szokásos évi díjkiosztó-
ja, majd pedig a vendégjáték, ami 
– Czvikker Katalin főigazgató beje-
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Magyar Elektra: az emberi jellem sosem változik

Bűnök, bűnhődések. Klütemnésztra szerepében Ráckevei Anna kiváló művészt láthatták a váradi nézők

Török Ignác aradi vértanú életét és halálát idézi fel a Magyar Golgota tévéfi lm 

 » Hatalmas 
szenvedélyek 
mozgatják az 
eseménysort, 
minden tettük 
alapja lévén a 
hübrisz, az a sok-
rétű, minden em-
beri gyarlóságot 
magában foglaló 
tulajdonság, amit 
a görögök szerint 
kegyetlenül 
megbüntetnek az 
istenek.

lentése szerint – a debreceni társulat 
számára is ünnepi esemény, mivel a 
járványhelyzet miatt el kellett halasz-
tani a premiert, és így a váradi ven-
dégjáték lett a hivatalos bemutató.

Minden tett alapja a hübrisz
A Szabó K. István rendezte előadás 
arra a vezérgondolatra épült, misze-
rint csupán az idő telik kegyetlenül, 
az emberi jellemek semmit nem vál-
toznak az idők során. Elektra család-
jának története az ókori görög mito-
lógia egyik legismertebb epizódja: 
Agamemnon, Mükéne királya tíz 
éven át részt vesz Trója ostromában, 
közben otthon felesége, Clytemnest-
ra összejön Aegistusszal, s amikor a 

férj hazatér, megölik. Lánya, Elektra, 
nem tudja megbocsátani apja halálát 
és évek múlva, miközben felnő öcs-
cse, Orestes, ráveszi, ölje meg anyju-
kat és szeretőjét, mintegy megtorolva 
az apjuk halálát. Hatalmas szenve-
délyek mozgatják az eseménysort, 
minden tettük alapja lévén a hübrisz, 
az a sokrétű, minden emberi gyarló-
ságot magában foglaló tulajdonság, 
amit a görögök szerint kegyetlenül 
megbüntetnek az istenek, a mi szó-
használatunk szerint pedig a tíz 
főbűnt jelenti. Bornemisza Péter, aki 
az épp elterjedőben lévő reformáció 
híve, maga is prédikátor, a Szophok-
lész-darab fordítása utáni magyará-
zatában többek közt az alábbiakat 
mondja a szűnni nem akaró bűnök-
kel és bűnhődésükkel kapcsolat-
ban: „mikor azért az pogány bölcsek 
látnák embereknek jóra való tunya 
voltukat és szófogadatlanságukat, 
ez játékszín alatt őket oktaták, és 
Istennek haragjából kivonták. Azért 
most is az keresztények is jó okkal 
megtartják, mert az mostani keresz-
tények, nemkülönben az pogányok, 
minden gonoszságban telhetetlenek. 
Senkivel semmit nem gondolnak, 
prédikáción szunnyadnak, az olva-
sáson eltunyulnak. Hogy azért jóra 

gerjesszék, és Istennek rettenetes os-
torát a bűn ellen megesmerjék, nem-
csak szóval, de ugyan szemlátással 
vonsszák. Mert mikor az ember az ily 
játékot nézi, szívében felbuzdul és Is-
ten haragjátul megrötten.”

Az egyensúlyteremtő kórus
Bornemisza 16. századi szövegét 
Németh Ákos alkalmazta mai szín-
padra, úgyhogy az archaizmusok-
kal sem a színészeknek nem kellett 
megküzdeniük, sem a közönségnek 
a megértéssel. Az előadás mindvégig 
dinamikus volt, a színészek játéka 
pedig – az időnként egy-egy túlját-
szott hangoskodás és túlmozgás 
kivételével – kizárta a mostanában 
sajnos sokszor látható időhúzó üres-
járatokat. A szereposztás egyébként 
önmagáért beszél: Klütemnésztrát 
Ráckevei Anna Jászai-díjas kiváló 
művész, Aegistust a nagyváradi ven-
dégművész, a Jászai-díjas Kardos M. 
Róbert alakította, a Mester Csíkos 
Sándor Jászai-díjas kiváló művész, 
Elektra Tolnai Hella, Chrysothemis 
Lehőcz Zsuzsa, Parasitus pedig Ta-
kács Dániel volt. Külön említeném 
Chorust, akit „a játékba szóló szemé-
lyek” közt Bornemisza úgy említ mint 
vénasszony, ami a korára jellemző 
bölcsességet jelzi, ugyanis az antik 
darabok elengedhetetlen szereplője 
volt a sokszemélyes kórus. Felada-
tuk az egyensúlyteremtés, az erkölcsi 
ítéletek kimondása-levonása, vagyis 
a rezonőr szerepe volt, a népes kó-
rusnak viszont a későbbi idők kisebb 
tereiben már nem lehetett helye. Bor-
nemisza találékonyságát bizonyítja, 
hogy egyetlen öregasszonyra redu-
kálja a kórust, de minden félreértés 
elkerülése végett Chorusnak nevezi. 
És a szintén Jászai-díjas Újhelyi Kin-
ga kevés szövege ellenére az állandó 
„festői” jelenlétével bármelyik antik 
kórussal felér. A debreceniek vendég-
játékának egyetlen kívánnivalója volt 
a műsorfüzet, amiről vagy elfeledkez-
tek elhozni, vagy esetleg – szintén új 
keletű szokásként – el sem készült. 
Pedig a műsorfüzet az az udvarias 
gesztus, amit a színház nyújt saját 
művészei és a mindenkori, minden-
holi közönség felé.
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Tiltakoztak Váradon a kultúrösszevonások ellen

Utcai performansszal és villámcsődülettel tiltakoztak Nagyváradon és Szatmárnémetiben a hét-
végén román és magyar művészek a Bihar Megyei Tanács azon terve ellen, amely összevonná 
egyetlen nagy közös intézménybe a nagyváradi román és magyar színházakat, bábszínházakat, 
táncegyütteseket, a fi lharmóniát, valamint a fenntartó megszüntetné a művészek határozatlan 
időre szóló munkaszerződését. A nagyváradi kulturális intézmények támogatása érdekében 
több petíció született, számos vezető román színházi szakember is kifejtette aggodalmát a 
megyei önkormányzat tervével kapcsolatban. Felolvasták románul és magyarul azt a tiltakozást, 
amelyben kérik az intézmények önállóságának, valamint a határozatlan időre szóló munkaszer-
ződéseknek a megtartását. A nagyváradi Szigligeti Színház szombaton rövid Facebook-bejegy-
zésben mondott köszönetet ügyük támogatóinak. (Krónika)

 » KRÓNIKA

A legjobb fi lm díját nyerte az Aradi 
Kamaraszínházzal együttműkö-

désben forgatott, Török Ignác aradi 
vértanúnak emléket állító Magyar Gol-
gota a kanadai Cinematography Awar-
ds nemzetközi fesztiválon – közölte 
a kamaraszínház. A Magyar Golgota 
(angol címe: Darking Way) tévéfi lm a 
Mythberg Films gyártásában, az Aradi 
Kamaraszínház együttműködésével és 
a Magyar Nemzeti Filmintézet támo-
gatásával készült, rendezője Pozsgai 
Zsolt Balázs Béla-díjas fi lmrendező. A 
fi lm forgatása idén februárban zajlott, 
a pandémia miatt nem az eredeti aradi 
helyszínen, hanem a Dunántúl egyik 
most felújított kastélyában és környé-
kén, Nádasladányban. A fi lm az aradi 

vértanú sorsán keresztül mutatja be az 
1848–49-es magyar forradalom és sza-
badságharc véres megtorlását, Török 
Ignác fordulatokkal és izgalmakkal 
teli utolsó éjszakáját. Az alkotók több 
nemzetközi fi lmfesztiválon is pályáz-
tatják a fi lmet. A New York-i Oniros 
Film Awards és a Los Angeles-i Holly-
wood Venus Awards is döntőbe juttat-
ta az alkotást, amely meghívást kapott 
több ősszel startoló nemzetközi feszti-
válra. A mozi alapjául szolgáló, azonos 
című színházi előadást az Aradi Kama-
raszínház 2018. október 5-én mutatta 
be Aradon. A drámát Pozsgai Zsolt írta 
és rendezte. A nézők Tapasztó Ernőt, 
az Aradi Kamaraszínház művészeti 
vezetőjét is láthatják majd a vásznon. 
A tervek szerint a tévéfi lm díszbemuta-
tóját Aradon tartják 2021. október 5-én.

Nemzetközi sikert ért el az aradi vértanúnak emléket állító fi lm

 » A fi lm az ara-
di vértanú sorsán 
keresztül mutatja 
be az 1848–49-
es magyar forra-
dalom és szabad-
ságharc véres 
megtorlását.




