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Tragédia-muszter

Az ember tragédiája
a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Madách drámai költeménye védett mű:
különleges státusa éppen abban áll, hogy
nem-érinteni nem lehet. Bár meg-születése
óta szakadatlanul filológiai,
történetfilozófiai viták kavarognak kö-
rülötte, heves csatározások folynak szín-
padra termettségéről, illetve előadásra való
alkalmatlanságáról, tény, hogy pontosan
száz éve próbálják színházaink tiszteletre
méltó elszántsággal élménnyé eleveníteni
Madách heroikus töprengéseit.
Ezenközben szinte észrevétlenül válik a
színpad klasszikusává a könyvben
otthonos költői bölcselet. Halmozottan
hátrányos helyzetben van tehát a rendező,
amikor a Tragédiához nyúl. Tudja jól, hogy
az olvasás egyszemélyes kalandját nem
pótolhatja a lehető legsikeresebb színpadi
megvalósítás sem. Így aztán eleve kihívja
maga ellen a fogad-tatás
méltánytalanságát. Vámos László nem
először teszi ezt, feltehetően nem is
utoljára. A mostani felújítás ősszel a
Nemzeti Színházba kerül, éppen ezért
érdemes elgondolkozni rajta, hogy a
Szegeden három alkalommal bemutatott
változat újdonsága - a mindeddig
legteljesebb terjedelem színre vitele - nem
szorul-e idő- és koncentrácíómentő vál-
toztatásra.

. Törülj bátrabban ... ", biztatta
levelében Madách Arany Jánost, akit
művének bíráló javítására kért, s akinek
tapintata csupán stiláris finomságok ész-
revételezésére korlátozta beleszólását.
Arany helyzetét azonban aligha lehet
összehasonlítani a huszadik századi szín-
padra állítóéval, s nem felelősségének
súlya okán, hanem dolgának eltérő volta
miatt. Az Aranynak szóló meghatalmazás
az eredeti alkotás eredeti változatát illette;
Arany módosításai nem hordozhatták
magukban személyiségét, ízlését, hiszen
nevét sem adta a kollegiális
beavatkozáshoz. Kötötték a kor-
társviszony létező és vélt törvényei is. A
mai rendező ezzel szemben deklarál-tan új
minőséget hoz létre, saját szemléletével,
nevével jelezve elsőségét a
másodlagosságban (az eredeti nem-drá-
mához mint munkája alapanyagához ké-
pesti másodlagosságban, melynek birtok-

ba vételével, „átírásával" viszont első-
séget élvez). A terhe nem kisebb, mint az
egykorú igazítóé, legfeljebb kevésbé
marad nyoma, lévén tünékeny műfaj az
övé. Amit az akkori kortársiság bukta-
tóinak elkerülésén megspórolt, az bősé-
gesen visszakéredzkedik a színház kor-
társiságának nem csekély etikai feladvá-
nyában, a kétfrontos hűségben. A mél-
tánytalanság pedig éppen itt történik: az
eredmény csak az egyik hűség, a mostani
szemszögéből mérettetik meg.

Vámos László a pontossághoz ragasz-
kodik leginkább. Tiszteletadás ez a mű-
nek. Csakhogy a reprezentatív, maradék-
talan ideidézés, az óriási erőbedobással
létrehozott Tragédia-gépezet a hűség
csapdájának tetszik. Szó szerint értelme-
zett hűségről van tehát szó, s így esik
meg, hogy a ráadásként pompázó tálalás
közben elsikkad az élmény. A roppant
szövegadaghoz mért bőséges látvány
fárasztó. A második rész közepe táján
felébred a néző „rossz tanuló"-
lelkiismerete, s a katarzis esedékes elemei
helyett inkább valamiféle bűntudatot
érez: a színpadon keményen dolgoznak,
kiteszik érte a lelküket, ő meg időnként
„lóg", körülbelül a falansztertől nem ké-
pes egyenletesen összpontosítani a já-
tékra. Ha ez így van, akkor viszont az
osztályfőnöke kíséretében színházba
látogató igazi rossz (vagy jó) tanuló még
kevésbé fog türelmet tanúsítani majd a

kőszínházban. A játékidő több mint négy
óra, a jóféle feszültség pedig nem tart ki
végig. Pedig látványban nincs hiány.
Csányi Árpád díszlete ferdén forgat-ható
(föld)gömbszelet: egyszerre nagy-
szabású és szerény, fenyegető és hajlékot
kínáló. Kitűnő háttere a változó szí-
neknek. Éppen működőképessége emeli
ki az előadás hosszadalmasságát. A gyors
váltások technikailag ily módon megtá-
mogatott ígéretességéhez képest maguk a
színek „leragadnak", a lehetséges ta-
nulságok többször és lassabban hirdettet-
nek ki. Bizonygatássá válik a még bizo-
nyításra sem szoruló. A római színben
dalra fakadó Hippia musicalbetétje azál-
tal válik saját terjedelménél hosszabbá,
hogy az előadás egészétől idegen hang-
zásvilágot képvisel, s továbbra is elszige-
telt marad, minthogy több hasonló nem
követi. Nem volna érdektelen a már
meglevő operán kívül egy „könnyű-
zenés" változatot is készíteni a Tragédiá-
ból - zsúfoltsága hasznára lehetne egy
rockoperának de a jelen prózai elő-
adáson belül szerényebb ének szólalha-
tott volna meg. A tömeg is a látvány
része természetesen. Széttartó mozgások-
ból komponált csüggeteg revüjük mindig
valamivel tovább tart, mind ameddig
figyelemkeltő volna. Vágó Nelly kosz-
tümjei dekoratívak, mondhatni túlságo-
san is „ki vannak találva", eltekintve az
Ádám- illetve Éva-kosztümtől, amely ha-
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gyományosnak kifejezetten csúnya, kor-
szerűnek viszont nem nevezhető. A szép
színű kavalkádból meglepetésszerűen ki-
váló mellékalakok levegőbe vesző hang-
jukkal kissé magukra hagyatottnak tűn-
nek: mintha tévedésből kerültek volna
elénk (meglehet, éppen a terepszínűvé
váló tarka öltözet is teszi), máskor pedig -
mint a londoni szín cigány-asszonya -
harsányságukkal rossz irányba terelik a
tekintetet. A falanszter aggastyánjának
monoton rikácsolása - noha Kézdy György
jóvoltából minden szót érteni lehet -
elmozdítja az arányokat: a sematikus
pokol érdemes foglyainak dacolása
elenyészik vele szemben - hang-erő
szempontjából.

A beszéd egyébként többszörösen is
lényeges eleme az előadásnak. Azért is,
mert a szabad tér követelményei első-
rendűen érintik, s azért is, mert a fősze-
replők jóformán végigbeszélik a darabot.
Teljesítményüket jócskán befolyásolja te-
hát ebbeli képességük. Ádám: Bubik
István. Nem merészségnek, hanem egy-
értelműen jó választásnak tetszik a fő-
szerep ráosztása. Fiatalsága nem tapasz-
talathiányt, hanem Ádámhoz illő tapasz-
talási kedvet sugároz. Friss, gyanútlan
famulusa Lucifernek, a világnak és ál-
mainak. Az, hogy naiv mohóságát nem
duzzasztja teátrálissá, korántsem fogya-
tékosság. Csalódásainak fiatalossága ab-
ban nyilvánul meg, hogy újbóli neki-
lendüléseiben nem annyira a remény, mint
inkább a kíváncsiság és a türelmetlenség
hajtja. De végül is a remény egy színe a
kíváncsiságnak, következésképp Bubik
nem másítja meg a lényeget, csupán
sallangtalan természetességgel éli végig.
Kivételes az állóképessége, mellyel a
némán ülő nézőket is ki-merítő előadást
egyenletes fizikai erővel szinten tartja,
soha nem feledkezve meg a tiszta
beszédről. Szövegmondásában a köznapi
lejtést követi (bizonyára lesz, aki ezt majd
felrója), biztosítva egyszersmind a tűnődés
pillanatában születő gondolat hitelét.
Mivel ez a képesség színházszerte
rendkívülivé kezd kivételesedni, érdemes
felfigyelni rá. Bubik István mindenesetre
beváltott ígéret, ahogy mondani szokták.

Balkay Géza annyival teátrálisabb Lu-
cifer csak, amennyivel szerepe szerint
annak kell lennie. Kellően romlott és ele-
gáns, életveszélyesen alattomos és
nagyvonalú, erőszakos, aktív és mozdítha-
tatlan. Összefont karral asszisztál Ádám
csalódásaihoz, gúnyos mosollyal várja ki
valahányszor igazolódását. Legelső

megszólalása: feleselése az Úrral túlságo-
san modorosra stilizált, a továbbiakban
viszont példaszerűen talál rá a személyére
szabott intonációra. Az egyes színeknek
megfelelő álruhában elvegyülő alaknak
valóban karizmatikus ereje van.

A rossz s nemesnek ama csodás kever-
cséből sajnos keveset mutat fel Tóth Éva
Évája. A prágai szín asszonyának nőies
álnokságába visz csak életet. Igaz, az
odaadás árnyalatai kevésbé hálásak.

Az Úr hangja: Sinkovits Imre szép
szövegmondását Úr-szerűre formálja. Be-
hozhatatlan előnye a többi szereplőhöz
képest - ezzel nem kisebbedik érdeme -,
hogy stúdiókörülmények között kedve-
zőbbek a beszéd feltételei, mint szabad-
téren.

Nem véletlenül esik ennyi szó a be-
szédről. A már említett, alig teljesíthető
speciális követelményeken túl elsősorban
azért, mivel Madách egyszerre patetikus
és közvetlen mondatai az elmondás által
érvényesülnek a színpadon. Ha már -
éppen a teljesség ostromlása okán - le kell
mondanunk a varázslatról, akkor a
javíthatatlan nézői hedonizmusnak a
költészet marad kárpótlás-ként. A többi
csak irodalom.

(A7 ember t ragédiá jának Nemzeti szín-
házi bemutatóját a későbbiekben külön
méltatjuk.)

Madách Imre: A z ember tragédiája (Szegedi
Szabadtéri Játékok)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Vágó
Nelly. Mozgástervező: Dölle Zsolt. Zenei
összeállítás: Simon Zoltán. Rendező: Vámos
László.

Szereplők: Sinkovits Imre, Bubik István,
Tóth Éva, Balkay Géza, Baranyi László,
Barta Mária, Bognár Zsolt, Bősze György,
Czibulás Péter, Csák György, Herczeg Zsolt,
Gémesi Imre, Hetényi Pál, Ivánka Csaba,
Izsóf Vilmos, Katona János, Kézdy György,
Kovács Adél, Krasznói Klári, Marosi Ká-
roly, Marsek Gabi, Melis Gábor, Nagy Zol-
tán, Papadimitriu Athina, Pápai Erzsi,
Pregitzer Fruzsina, Rubold Ödön, Antal
Olga f. h., Fazekas Zsuzsa f. h., Funter Fri-
gyes f. h., Hirtling István f. h., Janisch Éva
f. h., Juhász Róza f. h., Kerekes László f.
h., Kolos István f. h., Mácsai Pál f. h., Mé-
száros Károly f. h.
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Kóbor teátristák

A Liliomfi az Agria Játékszínben

1849-ben nem sok téma közül választ-
hatott az a magyar színműíró, aki művét
hamarosan színpadon kívánta viszontlát-
ni. Történelmi példázat természetesen
szóba sem jöhetett, így meglehetősen ne-
héz volt megtalálni azt a témát, ami egy-
szerre ártatlan és szórakoztató - azaz
bemutatható -, ugyanakkor rejt magában
valami félreérthetetlenül buzdítót, valamit,
ami még képes csorbítatlanul magában
őrizni nemzeti vonásokat. Szigligeti Ede
kényszerűen sírva vigadó korában
pontosan érezte ennek a sokrétű igénynek
a szükségességét, s bár 1845-ben már
foglalkozott vele, ismét a vándorszínészet
felé fordult. Annál is inkább, mert ez
nemcsak kitűnő alap-anyagnak látszott a
nemzeti érzés ébren-tartására, hanem
számára a legbensőbb, legnagyobb
szenvedélyt jelentette. Rá-adásul az új
vígjáték alapötletét saját életéből merítette:
neki is, mint főhősének le kellett mondania
eredeti nevéről, hogy a színi pálya kétes
dicsőségével ne árnyékolja be családja jó
hírét. Így lett Szathmáryból Szigligeti,
Szilvaiból Liliomfi. A dal- és
táncbetétekkel bőségesen teletűzdelt
vígjáték hatalmas sikert aratott 1849.
december 21-én, s bár jelentős
változtatásokkal, azóta is leggyakrabban
játszott darabja Szigligetinek. Idén az
Agria Játékszín sajátos - régi magyar
drámákat felelevenítő - profilját
színesítette Simon István átdolgozásában,
Marton László rendezésében a Líceum
udvarán.

Valójában sokkal egységesebb és egy-
ben bonyolultabb Szigligeti Ede Liliomfi j a ,
mint ahogy az színházi emlékezetünkben
és köztudatunkban él. Ennek valószínűleg
az az oka, hogy már a kor-társak s később
elsősorban az irodalmárok különféle
cselekményszálak mesterien bonyolított
rendszerének tartották a darabot.
Említettek szerelmi történetet, kiemelve
ennek bohózati hagyományait, fellelték a
népszínművek jellegzetes ismérveit, és a
nemzedéki ellen-tét mögé bújtatott
társadalmi drámát, hangsúlyozták a szerző
életére vonatkozó személyes utalásokat,
vagyis sok mindent, amiről a Liliomfi
kapcsán érdemes


