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Az Ördög tragédiája
avagy
az Ember komédiája?

Madách-bemutató
a Madách Színházban

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy ez a cím
-- kompiláció. Az első fele Erdélyi Jánostól,
Az ember tragédiájának egyik első
bírálójától, a második fele Babits Mihály-
tó] való. Erdélyi a művel szembe-ni súlyos
kifogásainak summázataként jelenti ki,
hogy ez a cím inkább illene a drámához,
Babits viszont az írói géniusz
elismeréseként említi, hogy Madáchnak
sikerült fenségessé tennie a mű
szerkezetéből, belső tendenciáiból adódó
nevetségességet, és elkerülnie, hogy a
darab az Ember komédiájává váljon. Hogy
kerül együvé e két, időben, világ-nézeti
alapjaiban oly különböző ítélet? Úgy, hogy
a Lengyel György által rendezett legújabb
Az ember tragédiája-elő-adás középpontjába
valóban Lucifer került, s részben emiatt
legyengült, már-már a komikumig
lefokozódott vagy elveszett az Ember
tragikuma.

Ez - a látszattal ellentétben - nem a
produkciót mindenestül elitélő kijelentés.
Csupán a tények, valamint annak jelzése,
hogy a Madách Színház előadása - meg-
ítélésem szerint - felemás. Egy gondos, a
mű gazdag előéletének lényeges mozza-
nataira tekintettel levő elemzés gondolati
végeredményét kapjuk, amelyhez azonban
egy kevéssé meggyőző szín-padi
megjelenítés párosul.

Lucifer az Úrnak ellenében

Lengyel György nem először találkozik Az
ember tragédiájával. 1954-ben már a
Madách Gimnázium diákjaként meg-
rendezte iskolájában, abban az időben,
amikor hosszú, hétéves kényszerű hall-
gatásra ítélte a kultúrpolitika a rég halott,
mégis úgy látszik nagyon is élő szerzőt.
Ma olvasva a dráma 1962-es Magyar
Helikon-kiadásának utószavát - amelyet a
mű sorsát egy időre megpecsételő Révay
József írt -, talán néhol nevetséges, de
egészében félelmetes kép rajzolódik ki az
ötvenes évekről és az 1955-ös nemzeti
színházi bemutatót, sőt az 1956-os
eseményeket is jócskán túlélő ideológiai
csatározásokról. Tehát Lengyel György
akkori bemutatóját a körülmények több
mint színháztörténeti tetté minősítették.

A mostani Tragédia-bemutató is egy
hosszabb szünet után következett; a
Nemzeti Színház legutóbbi
előadásszériájának kifutása óta ismét
körülbelül hé év telt el. Ezúttal
természetesen nem voltak az előzőekhez
hasonló súlyos okai a hallgatásnak.
Időnként azonban min-de klasszikusnak
szüksége van arra, hogy pihentessék és
újjászülessen. Ez a szünet - amely azonban
nem volt abszolút pauza, hiszen jó néhány
vidéki színház műsorán szerepelt a
Tragédia - alighanem arra kellett, hogy egy
új műmegközelítési szempontrendszer
kristály lyosodjon ki. Gondoljunk arra,
hogy milyen mértékben szakított a
hagyományos műértelmezéssel a szolnoki
Szig-

eti Színház őszi bemutatója, hogy eh-h z
milyen lényeges pontokon közelít a
Madách színházi koncepció, s az előzetes
nyilatkozatok alapján a tervezett pécsi
Tragédia-elképzelés. Lengyel György
egyike tehát azoknak, akik szakítottak az
eddigi Tragédia-felfogások-k 1, valamint
a sok évtizedes tradíciót megtörve a
Nemzeti Színházon kívül mutatta be
Budapesten Madách drámai költeményét.

A dráma megírása óta eltelt százhúsz
é\ alatt sok tucat értelmező, magyarázó

variáns látott napvilágot, s az értelmezők
egyértelműen vallották és vallják, hogy

ember tragédiája minden más műnél

tökéletesebben ,ötvözi az egyetemest és a
magyart, a múlt század ötvenes évei-nek
hazai valóságát és az általános emberi
kérdések tablóját. Éppen ezért azt is
állítják, hogy a mű tulajdonképpen meg-
fejthetetlen a 48-as szabadságharc, az
utána következő illúzióvesztés, az egy-
másnak feszülő gondolkodási modellek, a
„romantikus liberális történet-filozófiák
szabadságeszméje és a pozitivizmus
természettudományos gépies de-
terminációtana" (Németh G. Béla), és
általában az akkori európai és magyar
valóságnak és, szellemiségnek beható
ismerete nélküli.

Ez azonban csak az irodalomtörté-
nészek szempontja lehet, a színház nem
adhat lábjegyzeteket a szituációk-hoz. A
nézőt nem a tudomány, hanem az itt és
most átélhető, őt megérintő igazságok
érdeklik az ember tragédiájában is. A
színház művészeinek természetesen
tisztában kell lenniök a kutatások
eredményeivel, de ezeket úgy kell szin-
tetizálniuk művészetükben, hogy a vég-
eredmény ne múzeumi műtárgy, ha-nem
élő, aktuális színházi műalkotás legyen.
Ehhez újra és újra meg kell találni azokat
a rugókat, amelyek az adott eset-ben
éppen megmozdítják, életre keltik a
költői szöveget.

A z ember trágédiája esetében ezek a ru-
gók elsősorban a főkonfliktusok kijelölé-
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sében keresendők. A mű rendkívüli gon-
dolati, filozofikus bonyolultságának meg-
felelő a dramaturgiai ellentétek hálója is,
az Úr, Lucifer, Adám és Éva közötti
konfliktuslehetőségek mindegyike va-
lamilyen súllyal részt vesz a dráma erő-
terének kialakításában. Am hogy ezek
közül mely vagy melyek lesznek domi-
nánsak, az egyrészt értelmezés kérdése,
másrészt a mindenkori külső körülmények
függvénye.

A legtöbb irodalmár egyetért abban,
hogy az Adám-Lucifer, a Lucifer--Éva s
az Adám-Éva ellentétek együttes meg-léte
mellett az alapvető konfliktus Lucifer és
az Úr között alakul ki. De vannak, akik
más konfliktuslehetőségre helyezik a
hangsúlyt, így az Éva--Lucifer ellentét-re
(Sőtér István) vagy az Ádám és Éva
közöttire (Szerb Antal), s emlékezzünk
vissza az elmúlt évtizedek nemzeti szín-
házi előadásaira, amelyekben az Ádám-
Lucifer-konfliktus határozta meg a kon-
cepciót, mondván, a Tragédia nem más,
mint az ember hivő és kétkedő, igenlő és
tagadó énjének párharca.

A legáltalánosabban elfogadott konf-
liktuslehetőség az, amely a Madách
Színház előadásában megtestesül. Ám ez
a konfliktuslehetőség egy súlyos,
megnyugtató módon máig nem meg-
oldott dramaturgiai ellentmondást tar-
talmaz. Azt ugyanis, hogy az Úr és Luci-
fer közötti ellentét ugyan gondolatilag
átszövi az egész darabot, de ténylegesen
csupán a keretjátékban jelenik meg. A
történelmi színekben Lucifer Ádámmal
kerül konfliktusba, és csak közvetve,
Ádámon keresztül, utalásszerűen érzékel-
tethető az Úrral való harca. Azokban az
előadásokban különösen hangsúlyos ez a
belső, dramaturgiai ellentmondás,
amelyekben az Úrnak csupán a hangja
szólal meg. 'Ekkor ugyanis teljes mér-
tékben absztrahálódik az Úrral való konf-
liktus, míg az Adám-Lucifer viszony élő
kapcsolat, így az elméleti, gondolati
konstrukció óhatatlanul gyöngébb lesz,
mint a színpadi élet valósága.

Ez a dramaturgiai ellentmondás mind-
addig feloldhatatlannak tűnt, míg a da-
rabot fejlődéstörténetnek tekintették,
amolyan színes bibliai, történelmi ké-
peskönyvnek. Az utóbbi időben azonban
egyre több elemző és rendező próbálkozik
azzal, hogy a struktúrája felől közelítse
meg a művet, azaz ne az emberiség
történetének valamiféle kivonata-ként
értelmezze a Tragédiát, hanem szüntelenül
változó, de állandó lényegi jegyekkel bíró
konfliktusszituációk sora-

ként. E szituációsor olyan örökké élő és
megoldandó problémák körül sűrűsödik,
mint a szabadság, az egyéni és a közös-
ségi lét, a szerelem, a férfi és nő kapcso-
lata, az eszmék és a gyakorlat ellentéte, az
eszmék túlélése, a haza és az emberiség
közös sorsa és így tovább. Ezek egyikére
sem adható végérvényes és megnyugtató
válasz. Madách a Tragédia színeinek
külön-külön megfogalmazható s a mű
végső, a részfeleletek összegénél
minőségileg mást és többet jelentő
válaszaiban nem is törekszik erre. Kí-
méletlen következetességgel felállítja a
konfliktusszituációkat, s önmagában már
ezzel ismétlődő kérdések sokaságát teszi
fel és téteti fel. Ezáltal nemhogy lezárná,
inkább nyitottá teszi a darabot. Az evo-
lúcióillusztrálás egyenes vonalúságával
szemben a strukturális műmegközelítés
mindenekelőtt az egymásmellettiségre és
a körkörösségre épül, azaz természetesen
terjeszthető ki a mű gondolatisága térben
és időben. Ez egyben azt is jelenti, hogy
azok a kérdések, hogy pesszimista vagy
optimista mű-e a Tragédia, vagy reakciós-
e a nép, illetve a Falanszter ábrázolása,
ebben a formában fel sem tehetők, mert
ezeknek csak akkor volna értelmük, ha
Ádám útja valóban az emberiség útjának
leképzése volna. Ám erről szó sincsen!

Maga Madách Erdélyi Jánoshoz írt híres
levelében sem azt állítja, hogy ő hiteles
történelmet akart felidézni, ha-nem azt,
hogy „a szabadság, kereszténység,
tudomány, szabadverseny, szocializmus
és (más) eszmék" azért lettek e munka
tárgyai, mert ezeket az „emberiség
fejlődésének főmomentumaiul néztem".
Azaz pontosan azt fogalmazza meg, hogy
a történelmi fejlődés nem tárgya a
cselekménynek, hanem ürügy a fenti
problémacsoportok körbejárásához.
(Arról nem is beszélve, hogy ma, a
tudományos-technikai forradalom, a
tömegfogyasztás, a tömegtájékoztatás
térhódításának korában a sokat bírált
falanszterkép még egy evolúciós sorban
sem a szorosan vett szocializmusról, vagy
pláne nem annak torzképéről szól; a
huszadik században ez ennél sokkal
egyetemesebb érvényű lett!)

Borul az egyensúly!

Mindez azzal a dramaturgiai következ-
ménnyel jár, hogy az egyes színek ha-
sonló konfliktusszituációiban megjelenő
azonosságok sokféleképpen juttathatók
érvényre, többek között úgy is, hogy az
Urat megfosztják miszticizmusától és sze-

mélytelenségétől, s a struktúrák egyik ak-
tív alakítójaként léptetik színre. S mivel az
azonosságok szereptípusokban is meg-
jelennek (a mindenkori politikai túlzó,
forradalmár, idealista önfeláldozó -ahogy
a legfőbbeket például Lengyel György
meghatározta), az Úr is több olyan
szerepben léphet föl, amelynek közös vo-
nása a hatalom birtoklása. Ezzel egyszeri-
ben felerősödik, élővé válik és dramatur-
giai folytonosságot kap az Úr, illetve Luci-
fer képviselte tendenciák közötti összeüt-
közés. Elég, ha a minszki vagy a grozniji
Tragédia-előadásoknak a SZÍNHÁZ-ban
is méltatott koncepciójára (1979/II és
1980/7) vagy Paál István szolnoki
rendezésére (198o/12) gondolunk.

Ebbe a sorba illeszthető Lengyel
György elképzelése is. Nála ráadásul az
Úr fiatal, ereje teljében levő ember,
akárcsak Lucifer, tehát nem egy fiatal
lázadó és egy teljhatalommal bíró idős
zsarnok között alakul ki a viszály, ha-nem
két teremtő, alkotó ember között. Az Úr
egy eszmét képvisel, amelyet meg-
kérdőjelez Lucifer, s éppen ez a meg-
kérdőjelezés az a továbbvivő erő, amely
képessé teszi az Urat az eszme fejlesz-
tésére, azaz az alkotásra. Az Úr és Lucifer
összetartozása a sem egymással, sem
egymás nélkül dialektikájának tipikus
példája. Ezt a viszonyt kitűnően expo-
nálja, - és ezáltal a Madách színházi elő-
adás egyik kulcspillanatává válik - az első
színnek az alkotás dialektikáját feltáró
replikája.

Az Urat alakító Papp János olyan
szereppárokat is eljátszik, mint Péter
apostolt és a Pátriárkát, illetve Saint Justöt
és az Aggastyánt. Ezáltal nem-csak mint
egy hatalmi pozícióban levő egyén jelenik
meg. Az általa képviselt eszmék
változásának, degradálásának folyamatát
is éreztetni akarja a rendező és a színész.
(Ha csak a hatalom képviselője lenne a
megsokszorozott szerepű Úr, akkor
például Rudolf császárt is el kellene
játszania! A jelenlegi változatban viszont
nem eléggé differenciált a különböző
figurák logikai egymáshoz tartozása, ez
azonban a megvalósítás gyengeségein is
múlik!)

Míg az Úr szerepét a rendező meg-
növesztette, addig Luciferét - a belső
egyensúly érdekében is - megrövidítette.
Lucifer szövegéből minden csodás, irra-
cionális, az ördögire utaló elemet ki-
húztak, s elsősorban ez jellemzi a darab
egészének rövidítési szempontját is. Így
Lucifer hétköznapibbá, emberszabásúbbá
vált, ugyanakkor kissé szürkévé



is, míg az előadás szövege még gon-
dolatcentrikusabb lett.

Ez a módosítás felveti Az ember tragé-
diájának egyik előadási alapproblémáját, a
gondolatiság és a látványosság ellentétét,
illetve helyes arányainak kér dését.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a gondolatokra
lecsupaszított előadás éppúgy szélsőséget
jelent, mint a látványos revü-ként előadott
történelemillusztráció. Á még oly jó és
korszerű gondolati koncepció sem
nélkülözi a megfelelő, látványt is nyújtó
színpadi keretet. Az arányok kikeverése
azonban az egyik legnehezebb rendezői
feladat, mert itt különösen ezen áll vagy
bukik a befogadás, a megértés mértéke.

A Madách Színház előadásának az egyik
legfőbb hibája éppen ennek az aránynak az
eltolódása. Lengyel György koncepcióját
már-már elfedi egyfelől a hagyományos
történelmi revü elemeivel élő, másfelől az
expresszionista színház hagyományaiból
táplálkozó látványosság. De nemcsak a
gondolati mag és a látványos megjelenítés
közötti egyen-súly billent meg, hanem a
négy főszereplő közötti lényegi egyensúly
is. Mint-ha az alkotók művészi
energiájának túlontúl nagy részét kötötte
volna le a Tragédia szcenikai és
látványkeretének megteremtése, és a
kelleténél kevesebb maradt a koncepcióból
adódó bonyolult és kényes gondolati
egyensúly létrehozására.

Lengyel György nyilatkozata szerint Az

ember tragédiája „a küzdés, az élet-ben
maradás drámája". Ugyanakkor az előadás
főszereplőjévé elsősorban Lucifert és
mellette az Urat teszi, Ádám és Éva ebben
a koncepcióban elerőtlenített figurák
;Ádámmal inkább megtörtén-nek az
események, semmint ő lenne aktív részese,
megújuló hitével alakítója a
cselekménynek, Így hát felmerül a kérdés:
kinek a küzdésének, életben maradásának
drámája ez a Tragédia? Á darab logikája
szerint Ádámé - természetesen ő mondja el
a XIII színben a Lengyel György által is
deklaráltan kulcsfontosságú mondatokat:

". . . A cél voltaképp mi is?
A cél, megszünte a dicső csatának, A
cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja c küzdés maga." -

Az előadás logikája szerint viszont Lu-
cifer drámája ez. Á két logika perlekedik
egymással az előadásban; ahelyett, hogy
erősítenék egymást, kioltódnak.

Pedig tudjuk és érezzük, a rendező é a
színészek kérdésfelvetése általánosabb;
nem egy-egy személyhez, szerep-h z
köthető egyedi drámáról van szó, h nem
egy absztrahált, egyetemessé váló
tragédiáról, melyet minden főszereplő
együttesen hordoz és alakít. Ha úgy
tetszik, mindnyájunk drágájáról,
amelynek egyszerre vagyunk alakítói és el-
szenvedői. Végül is nem bontakozik ki , a
küzdés és életben maradás drámája", s
ennek nemcsak az az oka, hogy Madách
szövege, szituációi, cselekmény-
vezetése nem mindig alkalmazkodik

ehhez az elképzeléshez, hanem az is, hogy
sem a szereposztás, sem a szituációk
kidolgozottsága nem tekinthet
maradéktalanul ideálisnak.

Az Úr, Lucifer, Éva és...?
A színház láthatóan kiemelkedően fontos
ügynek tekinti a Madách-mű színre vitelét.
Erre utal az előadás nagyvonalú kiállítása,
illetve a közreműködők és alkotótársak -
Petrovics Emil, Fehér

Miklós, Mialkovszky Erzsébet, Angelus
Iván, Keleti Éva, Götz Béla, Bajkai
István személye és munkássága.

Lengyel György vonzódása a húszas
évek mára már klasszikussá vált színházi
avantgarde-ja, illetve az expresszionista
színház iránt eddigi munkásságában és
most is tetten érhető. Á díszlet, a jelme-
zek rendje és funkciója, a tömeg moz-
gatása, a világítás, az előadás indítása
mind-mind innen eredeztethető.

Fehér Miklós szimmetrikus díszletének
alapeleme a színpad középvonalában
hátulról lendületesen előreívelő,
perspektivikusan szerkesztett híd, amit
ezzel párhuzamosan egy-egy olyan dobo-
gó-lépcső kombináció fog közre, amely
az oldalsó járások felől indul és a zenekari
árokba vezet. A színpadmélység körül-
belüli felezővonalában a híd mentén két
oszlop áll, amelynek síkjában az egyes
színeknél különböző alakú, az anyag-
szerűséget hangsúlyozó deszkaidomok
ereszkednek le. Ezekre helyszíneket,
eseményeket, illetve hangulatokat fel-
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idéző közismert képeket vetítenek. Az
oszlopok és a térben eltolt, részben egy-
más mögött levő deszkaidomok első-
sorban a tér függőleges tagolásának egyik
módozatául szolgálnak, de egy-egy jól
kivehető alakzatot is képeznek - például
az Éden tiltott gyümölcsű fáit, torz
perspektívájú görög oszlopot és így
tovább - valahogy úgy, ahogy Henry
Moore különálló darabokból szerkesztett
szobrai hatnak a messziről szemlélőnek.

A képek többnyire illusztrálnak, egyes
esetekben viszont dramatikus funkciójuk
is van; a legkifejezőbb a római és a
bizánci kép átkötése: Péter apostol meg-
jelenésekor az addig látható pompeji Vil-
la dei Misteri egyik híres freskórészletére
rákopírozódik és egyre erősebb lesz egy
fiatal Krisztus-ikon. A jelenet-váltáskor a
deszkák elmozdulnak, s az eddig egyetlen
deszkára vetített, tehát egybefüggő és
éles kép ezután az egy-más mögött
elhelyezkedő felületekre vetül, azaz
széttöredezik és óriásira növekszik (ez
képileg előre elmondja a cselekményt!).

A középső híd mint egy út valahonnan
a színpadon túli sötétségből, a vég-
telenből indul és mintegy a nézőtéren
folytatódik. Ennek kiszélesedő, színpad-
eleji területén a minimálisnál is kevesebb

kellékkel és szcenikai jelzéssel játszódik a
legtöbb jelenet, s nem kell hozzá különös
képzelőerő, hogy a térkompozíció jel-
képes tartalmát megfejtsük.

A színház színház voltának hangsúlyo-
zását nemcsak az jelenti, hogy a díszlet
alkotóelemei vállaltan és leplezetlenül,
minden kasírozás nélküli színpadi ele-
mek, hanem az is, ahogy - Mejerhold
módján, hogy más elődöket ne említsünk
- az előadás elején a szereplők stilizált
fehér munkaegyenruhában bejön-nek a
színpadra, felveszik az előre elhelyezett
kellékeiket és távoznak. Ez a fehér
öltözet a szereplők alapruhája - csak
Lucifer van feketében -, s erre kerülnek rá
azok a kiegészítő jelzések, díszítések,
amelyek megadják az egyes jeleneteknek
megfelelő jelmezeket (Mialkovszky
Erzsébet a koncepciót pontosan követő,
stílusos munkája).

Az első színben a dobogórendszer négy
pontján tömörülnek a főangyalok köré
gyűlt angyalok, s a színpad közepén áll a
többiekhez hasonló alapruhában, de sima,
egyszerű nyers színű köpenyben az Úr -
Papp János. A felpergetettdicsőítés után
lelassul a jelenet tempója, az Úr és
Lucifer szópárbaja csendésen, a
fölösleges indulatkitöréseket mellőzve,
tárgyaló modorban hangzik el. Lucifer -
Huszti Péter - az Úr balján, az oldalsó

emelvényen áll, s csak akkor kerül tér-ben
is - a középső híd alján, a színpad széléig
előrehúzódva - szembe ellenfelével,
amikor kijelenti: „Együtt teremténk :
osztályrészemet/Követelem."

Kettejük párbeszéde az egyenrangúak
közötti vita hangnemében zajlik, s ez
jellemzi végig az Úr és Lucifer kapcso-
latát.

Papp János az Úr szerepében a leg-
hitelesebb, itt ugyanis kerül minden
túlzást. A többi, analóg szerepben már
előfordulnak erőltetett színészi meg-
oldások is, s ez alighanem azzal az
ellentmondással függ össze, amelyre
számos kritikus és irodalmár felhívta a
figyelmet a főszereplők alakváltozta-
tásával kapcsolatban. Adám, Éva és
Lucifer, miközben korról korra vándorol
és egyik történelmi szerep bőréből a
másikba bújik, mindig megtartja saját
eredeti alakját is, de nem mindegy e kettős
én belső aránya. Papp János is
szembekerült ezzel a problémával, és az
Úr alapmagatartásának megőrzése mellett
az egyes figurákat egyéníteni igyekezett,
ám az arányokkal neki is baja volt
időnként. Ez annál inkább feltűnt, mivel a
többi főszereplőnél az alap-magatartás
hangsúlyozása volt az uralkodó.

Huszti Péter végig megtartotta azt a
hangütést, amely az első megszólalását
jellemezte. Cseppet sem harcos, de nem is
cinikus Lucifert ábrázolt (hogy csak a két
leggyakoribb szerepfelfogás-sztereotipiára
utaljunk!), inkább egy meditatív, sem
kétkedéseiben, sem együtt-érző
tanácsaiban nem túlzó, bölcs és nyugodt
értelmiségi volt. Ezzel ismét szaporította
eggyel az elegáns intellektuelszerepeinek
sorát.

Részben a rendezői koncepció, illetve
belső színházi kényszerűség áldozata Ju-
hász Jácint Ádám szerepében (ismeretes,
hogy a szerepet a próbafolyamat közben
vette át a feladatot nem vállaló Sztankay
Istvántól). Elsősorban Ádám figurája
sínylette meg azt, hogy az előadás ten-
gelyébe az r és Lucifer konfliktusa került.
De ezt a lefokozott szerepű Ádámot sem
sikerült Juhász Jácintnak élettel
megtöltenie. Csodálkozó kisfiú-ként
sodortatja magát egyik színről a másikra,
végzetesen súlytalanná téve a figurát. A
jelentéktelen Ádám értelmetlenné teszi az
alapkonfliktust is, hiszen egy tehetetlen,
üresen ágáló Ádám lenne az Úr és Lucifer
küzdelmének a tétje? Visszájára fordul
tehát a rendezői elképzelés, de nemcsak a
szereplővá-

Huszti Péter (Lucifer) és Juhász Jácint (Ádám) az Ür-jelenetben (Iklády László felvételei)



lasztás miatt, hanem a viszonyuk, az
erővonalak nem kellő rendezői kidolgo-
zása miatt is. Persze kényes egyensúlyi
helyzetet kellene kialakítani, hiszen ha egy
erős, aktív Ádám járja végig az álombeli
utat, akkor is felborul az eredeti
koncepció.

A legkevésbé Éva figuráját érintette a
Tr ag é d i a dramaturgiai átértelmezése.
Almási Éva alakításában harmonizált
legtisztábban a mindig változatlan Éva és
a színenként új és új alakban megjelenő
hősnők magatartása. Alig tetten érhető
apró gesztusokkal, jelzésszerűen ad egyéni
arcot figuráinak, mintha csak egy-egy
újabb álarcot rakna Éva arca elé. Almási
Évája hol segítője, hol ellen-fele Huszti
Luciferének, s ez újabb sajátos
erőviszony-átcsoportosulást eredményez:
még inkább egyedül marad Juhász Jácint
Adámja.

Hideg elegancia

Az előadás néhol ingatag konstrukcióján
belül néhány reveláló erejű részlet szüle-
tett. Például természetesek és magától ér-
tőtedőek az álom és a nem álom, illetve
az álom és az álom az álomban állapotok
közötti átmenetek. Ez semmiképpen nem
szcenikai kérdés, hanem a rendezői
értelmezés eredménye. Azzal, hogy eleve
és szüntelenül éreztették a színház szín-
ház jellegét - anélkül, hogy elidegenítettek
volna! - minden valamiféle nem valós
síkba helyeződött, amelyben csak fokozati
különbség lehet az álom, a nem álom vagy
az álom az álomban között. A harmadik
szín végén, az előadás egyik nagyon
fontos, hangsúlyos pontján, amikor
Lucifer az emberpárnak biztatóul egy
sugárt ad, a reményt - újabb bizonyságát
adva annak, hogy Lucifer nem az ember
ellen, hanem az emberért és az emberrel
akarja céljait megvalósítani -, a három
színész egy-más mellett térdel. Középen
Huszti, jobbján Almási, balján Juhász. Az
utolsó mondatok alatt Huszti a
homlokához húzza, oda szorítja
partnereinek felé eső kezét, s mintegy
magába vonja Ádámot és Évát, miközben
lassan elsötétedik körülöttük a színpad.

A befejező kép különben az előadás
értelmezése szempontjából külön is em-
lítendő. A színpad közepén áll az Úr,
előtte térdel Ádám és Éva, a balján - de
most már az első színnel ellentétben
egészen közel hozzá -, a híd szélén ül
Lucifer. Az Úr először az emberpárhoz
szól, és kijelöli számukra jövőjüket. Majd
Luciferhez fordul, és most ő mond-

ja ki de még mint utasítast azt, amit az
első színben Lucifer vágott az ő szemébe,
s amiért e harc tulajdonképpen
ki'leződött, hogy ugyanis

„Hideg tudásod, dőre tagadásod
Lesz az élesztő, mely forrásba hoz ..."

Papp János minden pátosz nélkül, nagyon
emberi hangon beszél, s Luciferrel
szemben egyszerre érezteti a győztes és a
vesztes pozícióját. Iluszti Lucifere viszont
a vesztesként is győztes nyugodt
öntudatával fogadja az Úr vallomásnak is
beillő parancsát. Az angyalok dalát csak
Adám és Éva hallja. Amikor el hangzik a
dráma zárósora, s Papp

az
egymás kezét fogó Ádám és Évára néz,
Huszti tágra nyílt szemekkel, csodálkozva
és csöppnyi elégtétellel, cinkos mosollyal
tekint föl az Úrra. Bosszú idő után
találkozik Papp és Iluszti pillantása: értik
egymást. Papp megfordul és la san,
fáradtan kimegy. 1 luszti együttérző és
biztató mosollyal hosszan nézi a n it sem
sejtő emberpárt.

Az előadás egészét a korrektség és az
elegancia jellemzi. Pontosak a sokszor
bonyolult koreográfiájú mozgások, a
jelenetváltások, a színpadi apparátus
összehangolása. Kitűnő Petrovics Emil
főleg ütőhangszerekre komponált, s n m
a környezetek hangulatfestésére,
illusztrálására szolgáló, hanem önálló,
dramatikus funkciójú zenéje. Szép,
funkcionális és szinte zeneileg
megkomponált a világítás - amely
egyértelműen expreszszionista „örökség".

Mégis valami hidegség, unalom és ér-
dektelenség sugárzik az előadásból. Olyan
az egész, mint egy szavalat, amelyben
minden szó tökéletesen érthető, de mert
minden szón hangsúly van, el-vesznek a
versnek a hangsúlyai,
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TARJÁN TAMÁS

Hugenották helyett -
Protestánsok

Székely János drámája
a Pesti Színházban

Nyáron a Gyulai Várszínház színpadán
szólaltak meg a három Grénier testvér
szavai, a júliusi éjszaka csillagai alatt
vívták elvi vitájukat a hugenották Annak az
előadásnak igazi díszlete nem a tégla-vár
volt, nem a vastag falak, a lépcsők, a
vaskapu, hanem az égboltozat: a fizikai
fogvatartottságot, a szereplők két éve
tartó rabéletének keserűségét azonnal
ellenpontozta a szellem bebörtönözhe-
tetlensége. A tágasság uralkodott a be-
zártságon; a tömlöc is a szabadság része
lett.

Az eredeti terveknek megfelelően a hét
színész s vélük az előadás évad elején
átköltözött a Pesti Színházba. A kezdettől
ide szánt produkció a sajátos gyulai
„próbaszakasz" után elfoglalta végleges
helyét. Menet közben a címe is
megváltozott: most Protestánsokként
játsszák. Székely János drámakötetében, a
Képes krónikában is így szerepel. Az új cím
bizonyára azt is nyomatékosítja, hogy új,
más előadásról van s zó . A nyomasztóan
zárt színpadra beszorított dráma valóban
már puszta megjelenésében is erősen eltér
a korábbi változattól. Am - természetesen
szem előtt tartva az önálló meg-ítélés
követelményét - a gyulai bemutató
kapcsán a SZÍNHAZ-ba írott kritikám
egyes passzusait idézve igyekszem vé-
leményt formálni. Nem az összehasonlítás
igényével, inkább azt vizsgálva, mi-ben
változott a rendezői felfogás, a színészi
játék. (Az említett kritika az 1980.
októberi számban jelent meg, Erős várunk
a tömlö c címmel, a Tüzek Gyulán című
nagyobb beszámoló részeként.)
,,Annyi a látottak alapján is bizonyos,

hogy a Hugenották bemutatójával gazdagodni
fog a magyar színházi repertoár ... Székely
János veretes jambusaiban szép és
meggondolkodtató eszmék kelnek szárnyra
hitről, istenhitről, európaiságról, barbárságról,
a szellem nagyszerűségéről és hitványságáról,
reményről és reménytelenségről, hősiességről és
gyávaságról ám ha röptük íve kecses, iramuk
gyors is, eddig ismeretlen magasságokba nem
jutnak. A dráma filozófia, erkölcs,
kultúrtörténet és história elegye: ismert
gondolatok megfogalmazása új színekkel, új
változítban."."


