
de ez sem következett be. Csak a téma maradt
meg, és elkallódott a balladaszerűség. A legért-
hetetlenebb azonban Füst Milán emlékező köl-
teményének előadása volt, amelyben a nagy költő
az ifjúkor nagy barátainak emlékét - Karinthyt,
Tóth Árpádot, Kosztolányit - idézi. Már az sem
volt érthető, hogy ezt Horváth Ferenc nem
előadóművészként, hanem színész-ként akarta
megoldani. Az öreg Füst Milánt ábrázolta, aki
tipegve jár az utcákon, és keresi a régi emlékeket.
Ez művészi tévedés! A pódium nem színpad, az
előadó nem színész (még ha életében
hivatásszerűen az is). De félreértette magát a
költeményt is. Ez az átkozódó, sorssal
perbeszálló, dübörgő költemény bánatos pa-
nasszá, a sors elleni nyűglődéssé erőtlenedett.
Végül pedig félrefogás volt Babits Május huszon-
három Rákospalotán előadása is. Ez a diszticho-
nokban írt költemény a gondolkodó ész töprengés
szülte kiállása a haladás mellett. Horváth
Ferencnél lángoló hitvallássá gyulladt, miközben
elveszett eszmékkel bajlódó intellektualitása.
(Csak zárójelben említem, hogy a színpad, oly-
kor céltalanul megvilágított pucér hátterével és
hangulatfüggöny funkcióját betölteni akaró
madzagsorával - egyáltalán nem szolgálta a szép
élmény felkeltését. A versek sokkal szebbek vol-
tak.)

Ha tehát meg akarjuk vonni ennek a jelentő-
ségteljes előadóestnek a mérlegét, összefoglaló-
ként azt mondhatjuk, hogy itt egy nagy művész
kereste és részben meg is találta új kifejező-lehe-
tőségeit, egy olyan műsorban, amely túldimen-
zionáltsága ellenére is fontos kultúrpolitikai-
esztétikai tett volt, és olyan értékekre hívta fel a
figyelmet, amelyeknek meg kell ihletniük egész
további előadóművészetünket.
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Egy romantikus darab

Miskolcon

A miskolci Nemzeti Színház Stendhal Vörös és

fekete című regényének színpadi változatával
nyitotta meg új szezonját. Az előadás jó és ér-
dekes, sikere van. Színházaink kevés romantikus
művet tűznek műsorra, jóllehet ezek hatásosak, és
hálás szereplehetőségeket kínálnak a színé-
szeknek. Ezzel kapcsolatban két kérdés vetődik
fel: előadhatók-e ezek a művek a mai színházi
ízlésnek megfelelő stílusban, és ha igen, nyújt-
hatunk-e komplex színházi élményt a közönség-
nek? Érdeklődik-e a közönség a romantikus
drámák iránt?

Az elmúlt évek során Európa-szerte egyre
gyakrabban tűztek romantikus műveket műsor-ra,
és ennek legvalószínűbb magyarázata, hogy a
közönség igényli ezeket a darabokat. Azért
igényli, mert a mai, rohanó élet, a gépek elural-
kodása az ember felett elnyom minden érzelmes-
séget, kiirtja napjaink élményei közül a roman-
tikát. Valamiféle „legújabb-romantika" kínál
pótlást a művészetek terén. Különösen a fiatalság
megnyilvánulásai jelzik a romantika-éhséget.
Lázadnak hajjal, viselettel, erkölcsi
megbotránkoztatással, vagyis ugyanazzal, amivel
az igazi romantika hősei lázadtak apáik és
nagyapáik életformái és erkölcsei ellen. Ez a lá-
zadás nálunk azok ellen az apák ellen fordul, akik
már az új életforma, az új társadalom hívei és
építői, de otthon képtelenek szabadulni a kis-
polgári előítéletektől. De még ők is keveslik a
romantikát. Az ő életük is szárazabbá, gépiesebbé
vált, de higgadtabbak lévén, már nem lázadnak.
Fogyó gondjaink hősök nélküli életet teremtenek,
legalábbis látványos hősök nélkül valót. A
romantikus dráma iránti érdeklődés tehát papíron
kiszámítható.

Bonyolultabb a felvetett kérdéscsoport első
része: a hogyan.

Túl érzelmesen, dagályosan, giccsesen; egy-
szerű szakmai szóval élve: „züfecesen" ízléstelen
lehet a romantikus előadás. Ha csak a nyüszí-
tések, jajongások, ha csupán a könnyfacsarás



vagy a dörgedelem uralják a színpadot, felesleges
a romantikáért nyúlnunk. Elsősorban fiatalabb
színészeinktől idegen már ez a stílus, nevet-
ségessé válhat az előadás. Mértéket kell tehát
találni a színpadi megvalósításra. Viszont hide-
gen, érzelmesség nélkül sem adhatók elő a ro-
mantikus művek, hiszen sterilizálva teljesen ha-
tástalanok, és így valóban feleslegessé válhatnak.
Itt is a mérték a fontos. A romantikus drámák
transzformátorként működhetnek az emberek ér-
zelemigénye és az élet érzetemfosztottsága között. A
romantikus dráma történetében a fiatalok szeretik
egymást, az öregek önző érdekeik miatt a
szerelem útját állják, rendszerint eredményesen,
de szűklátókörű önzésük utódaik elbukásában
bűnhődik. A szerelmesek lázadása mindig együtt
jelentkezik a fiatalabb generáció társadalmi
lázadásával. Ezt az alaptörténetet elképzelhetjük
egy herceg kastélyában és egy jobbágy
viskójában. De megírhatjuk egy gyárba és egy
főmérnök lakásába helyezve ? Ezek a színhelyek a
szereplő személyekkel automatikusan magukba
nyeletik érzelmeiket, és a színdarab láttán
unatkozunk, mert sem az üzemi problémákat nem
tárgyalja majd elég közérdekűen, sem pedig az
emberi viszonylatokat elég érdekesen. Hogy is
tűnhetne reálisnak egy esztergályos fiú és egy
főmérnök leányának színpadias szerelmi jelenete
vagy látványos, érzelemmel teli lázadása? Ezek a
fiatalok legfeljebb egymás között, ha nem inkább
magukban, elvonultan keseregnek, de titokban és
ritkán. Egyetlen századdal korábbra helyezve
mindez természetes. Az ember ember marad, a
színházban tehát azonnal eltelik azzal a
életérzéssel, amit világosban, társaságban, mun-
kahelyen gondosan, tudatosan vagy tudattalanul
elfojt.

Az előadás módjára receptet adni nehéz. Itt
kapcsolódunk a miskolci Vörös és fekete produk-
cióhoz, amely ezeket a gondolatokat kiváltotta, és
egyben megoldást is kínált.

Jurka László rendezte a regény Illés Endre által
dramatizált változatát. Mértéket talált. Wegenast
Róbert egyszerű és esztétikus díszleteiben
mozgatja a darab szereplőit, geometrikus
kiszámítottsággal és egyszerűen. A romantikában
megszokott tumultuózus jelenetek, lendületes
rohangálások nincsenek rendezésében, minden
mozgást, „képbeállítást" alávetett a színpadon
levők egymáshoz fűződő érzelmi kapcsolatának.
Egyszerű átlók, háromszögek jelzik a személyek
felállását és egymáshoz viszonyított elmozdulá-
sát. Az egymáshoz közel kerülő személyek képe
és mozgása is harmonikus és egyszerű. Ez tehát
az eredeti értelemben nem romantikus. Viszont

az elmondott és eljátszott érzelmek és akaratok
megmaradtak az eredeti módban, fűtöttek, mér-
sékelten patetikusak, és a leegyszerűsített moz-
gással együtt hihetőek, komolyan vehetek a mai
néző számára. Nem mosolygunk a huszárnadrá-
gos és krinolinos szereplőkön, hanem velük ér-
zünk, hagyjuk hétköznapi érzelmi világunkat
ezen a színpadon, erre a három órára ünnepnapi-
vá transzformálódni. A rendezés végig követ-
kezetes, csupán az utolsó jelenetben - és ez elég
nagy hiba - téveszti el saját mértékét. A finálé
mindig finálé, romantikus darabban különösen.
És ebben az előadásban ez az egyetlen kép, ahol
a geometrikus kiszámítottság és az egyszerűség
felülkerekedik az érzelmek viharzásán, a szín-
padkép túl egyszerű, a világítás borongós, és
Julien Sorel nagyhatású beszéde, melyet - a hős a
darab folyamán többször is hivatkozik rá -
Danton csodálata ihlet, túl racionális, idegen,
egyszerű. A darabvég leesik, elszomorít. Holott a
romantikus művek vége optimista, lelkesítő
érzést sugall, még akkor is, ha a szerelmeseket
elválasztja egymástól a vérpad. Éppen a lelkesí-
tésben pozitív. Ettől nem szabad megfosztanunk
a romantikus darabokat.

Nemcsak a rendezés hibás ebben, hanem a
dramatizáció és a dramaturgia is. Gyér és nem
elég hatásos itt az alapanyag, a szöveg. A végig
kitűnően játszó Markaly Gábor, Julien Sorel
alakítója is érzi ezt. Szinte nincs hol felemelnie
hangját. Hogy a „fináléval" szűkmarkúan bántak
az alkotók, azt az egész előadás nem feledtetheti,
hiszen ez a jelenet éppen az utolsó. Ha
megfelelően hatásos lenne, azt mondhatnánk,
hogy a miskolci színház iskolapéldát állított a
romantikus darabok mai előadásmódjára. Példa-
mutató a főhős karakterének modern megmu-
tatásában. Markaly Gábor nemcsak az érzelmei-
ért küzdő, „hősies" Sorelt mutatja meg, hanem a
számítót, a félőt, a nehézségek elől menekülőt is.
Alakításában jól bánik színészi eszköztárával,
végig érdekes és hatásosan játszik, kár, hogy nem
mert magasabb hőfokon élni ezekkel a legvégső
jelenetekben. (Már írtuk, hogy elsősorban nem
rajta múlott.) A két női főszerepben Gyöngyössy
Katalint és Balogh Zsuzsát láthattuk, mindketten
ezzel mutatkoztak be a miskolci közönségnek. A
bemutatkozás jól sikerült. Balogh Zsuzsa
Mathilde szerepében komoly drámai erőt és
szerepformáló készséget árult el. Lehet, hogy
Miskolcon végre magára talál. A rendezés
szándékát megvalósító, egyszerű, ki-fejező
játékot láthattunk Füzessy Ottótól de la Mole
márki, és Upor Pétertől Pirard abbé szerepében.




