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„S nem érzed-é
eszméid közt az űrt?"

A centenáriumi Tragédia

A Tragédia fölújításai a száz évvel ez-előtti
Paulay Ede-ősbemutató óta a mű
történelmi színeinek dialektikáját mímelik.
Színes leporellóra aszketikus kama-
radráma felel, revüre misztérium, tézis-re
antitézis - és viszont. A szintézis
elmaradása törvényszerű, minthogy
egyetlen drámának sem lehet végleges
előadása. Madách drámai költeménye,
paradox módon, éppen szintézist teremtő
szándéka, a teremtésben végső célt kereső,
teleologikus szemlélete miatt a
szokásosnál jobban tükrözi a kor-eszmék
változását. Nem kevésbé az ép-

pen uralkodó színházi eszméket. A Tra-
gédia ideológiája körüli disputákat meg-
előzte a Tragédia színpadképességének
kétkedő firtatása; már amikor a magyar
színház egyáltalán eljutott odáig, hogy az
előadás mint lehetőség megfogalma-
zódjék. Azóta viszont a mindenkori
teátrumi állapotok - anyagiak és tech-
nikaiak - jóval többet formáltak Tragédia-
képünkön, mint amennyit az eszmeiségét
érintő viták.

Paulaynak száz évvel ezelőtt minden
fillérért harcolnia kellett, a tizennégy
évvel későbbi fölújítás rendezője kor-
látlanul kapja a pénzt, az előadás mégis
megbukik; mint Németh Antal írja
Tragédia-könyvében, „a művészi kon-
cepció hiánya miatt". Az első bemutatók
még küzdenek a színpadtechnika birtok-
lásáért, legalábbis itthon, mert Ham-
burgban már Paulay rendezése után kilenc
évvel a német színházak tökéletes
masinériáján gördül az előadás gépezete.

A századforduló után „a kísérletezés
hangsúlya átkerül a szcenikai problémákról
az elvi, felfogásbeli kérdésekre" (Németh
Antal), de a technika kísértéséről még
sokáig nehéz lemondani. Ki gondolná,
hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre maga von
„szomorú párhuzamot"

Szabadság című
hetilapjában a bécsi Burgtheater 1934-es
Röbbeling-rendezése és a félszázados
jubileumra készült Horváth Árpád-féle
előadás között? Egyet-len mondat elég a
cikk szemléletének érzékeltetésére: „A
bécsi Burgtheater paradicsoma csupa
költőiség, olyan üde, meseszerű s
varázslatos, hogy a szemen keresztül
megreszket a lélek bele, de ugyan ki
kívánkoznék a mi Nemzeti Színházunk
poros, fonnyadt paradicsomába ?"

*

Látványosság vagy eszmeiség? -- a
dilemma kezdettől fogva máig így fogal-
mazódik meg, anélkül, hogy érvényes
kompromisszumra tudna jutni. Az elő-
adások egymás tagadásából születnek.
Hevesi Sándor már tejfelesszájú kritikus
korában, huszonnégy évesen azt írja a
Paulay-rendezésről, hogy a gondolata jobb
volt, mint a kivitele; rendezőként előbb az
álomdramaturgiával, majd a szikárabb
misztériumfölfogással szünteti meg a
történelmi képeskönyvet. Németh Antal
Tragédia-debütálásakor visszaállít-ja a
forgó gépezetet, másodjára viszont
egyszerűségben túltesz Hevesi miszté-
riumán : kamaraszínpadon, a középkori
haláltáncjátékok mintájára rendezi meg a
darabot. Az 195 5-ös rendezőtrió, Gellért
Endre, Major Tamás és Marton Endre újra
sokat ad a kiállításra, Major legközelebbi
önálló rendezése újra le-csupaszít.

A példák sora folytatható, mégis
zsákutcába visz, mert egy létező, de má-
sodlagos jelenség szintjére szállítja le a

Tragédia-játszás elsősorban szellemi-
koncepcionális kérdését. A „látványosság
vagy eszmeiség" önmagában áldilemma,
aminek a mélyén a kor valóságos színházi
konfliktusai rejlenek. Az, hogy egy
színház megvalósítja-e Madách szín-padi
instrukcióit - a piramisok leomlását
Egyiptomban vagy Éva karperecei-nek
lepergését Londonban -, csak addig
perdöntő, amíg kérdéses, hogy techni-
kailag meg tudja-e valósítani. Ez legföljebb
Paulay - és a századvég külföldjéhez
viszonyítva silányan fölszerelt Nem-

Balkay Géza, Bubik István és Tóth Éva a paradicsomi színben



zeti Színház - konfliktusa lehetett. De már
az 1892-es hamburgi előadáson omlottak a
piramisok, és a múmia ugyanúgy gurult a
fáraó lába elé, mint most Vámos László
rendezésében. Ti-zenhét évvel az
ősbemutató (hattal Paulay halála) után még
mindig akadt, aki azt firtatta, hogy miért
végződik a londoni kép Éva
kiszaladásával. „Nem hisszük, hogy az
ilyen, ma már primitív technikai fogásokat,
mint aminő a csokor elhervadása s az
ékszerek lepergése, ne lehetne valamiképp
szemléltetni a szín-padon" - írta dr. Fridrik
Imre a Művészvilág című folyóiratban.

A mai kritikus is megkérdezhetné a
Nemzeti Színház előadása láttán, hogy a
Madách isntrukciójában Éva karjáról és
nyakáról gyíkokká változva lepergő
ékszerek helyett mi az a leginkább
phallosz-csokornak látszó háromágú va-
lami, ami kígyócskák gyanánt kibólingat a
szenteltvíztartóból. Á kérdés azonban nem
volna a helyén. Egyrészt azért, mert ha
már 1900-ban primitív technikai fogás volt
az ékszerek lepergése, ma nyilván még
inkább az, tehát nehezen föltételezhető,
hogy csak jobb híján tudták így megoldani
az eredeti színpadi utasítást. Másrészt
viszont az egykori kritikus az előadás
biztos szellemi alapjáról bírálta az adott
jelenetet, következésképp mai utódjának is
ezt kell tennie.

Itt a bökkenő. Paulay a maga Tragédia-
képét a meiningenizmus bűvöleté-ben
álmodta meg, jóllehet már a maga idejében
is látszott, hogy a történelmi akkurátusság
mint vezérlő színpadi eszme ellentétes
Madách drámai művének szellemével,
(Nem véletlen, hogy Chronegk, a
meiningeni társulat igazgatója, aki
korábban be akarta mutatni a Tragédiát,
éppen Paulay rendezését látva mondott le a
tervről.) Mindamellett rend-kívül lényeges,
hogy Paulay a kor uralkodó színházi
irányzatára építette az előadást, ami
voltaképp minden időben rendezői
evidencia. Hevesi mindhárom rendezésé-
ben, de különösen az Otto Devrient 1876-
os weimari Faustjának misztérium-
színpadára utaló 1926-os előadásban, a
tömegmozgatás stilizációja szellemi
rokonságot mutat Craig és Reinhardt
hasonló törekvéseivel. Németh Antal első
Tragédiájának effektustechnikája közös a
korabeli német színpadok gyakorlatával, a
kamaraváltozat színészi kísérlete közel áll
Tajrovhoz. A Gellért-Major-Marton
előadás az újhitű Sztanyiszlavszkij-
hódolók ihletében fogant. Major két
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nálló fölújításának puritanizmusát a
recht- és Brook-kultusz serkenti. Paál

stván szolnoki Tragédia-képébe a het-
enes évek csoportszínházi amatöriz-
usának eredményei emelődnek át...
Ennyi elég is bizonyítani, hogy Madách
rámai költeményének minden jelentős
nterpretációja a kor színházi nyelvén
ogalmazódott meg, vagy legalább a
tiláris újrafogalmazás lehetőségét
ereste.
Vámos László az első, aki (talán a

entenáriumi megilletődésnek engedve)
zándékosan visszafordul, száz év ek-
ektikáját kísérli meg modernizálni, mint-
a - sajátos paradoxonnal Paulaynak
zóló hommage-ként, az igazán autentikus
últ századi Tragédiát rendezné meg.
eledni látszik minden teoretikus és
zínpadi tapasztalatot, minden kommen-
árt és értelmezést, ami Madách drámá-
áról száz év alatt fölgyülemlett, az ördög
ncselkedésének tekinti a „koncep-
iót" és tiszta lapot nyit.
Az első oldalra ezt írja: hűség az ere

detihez. Szándék nem lehet tisztessége-
sebb - s egyben kérdésesebb ennél.

Finoman szövött háló feszül színpad és
nézőtér között, mint ötven évvel ezelőtt a
Röbbeling-féle rendezésben. A fátyol-
függöny vagy háló az álomdramaturgia
kelléke Röbbelingnél, s három évvel ké-
sőbb a nyomában járó Németh Antal-nál,
jótékonyan összemosta az előtér
plasztikáját (á játszó színészeket), illetve
a háttérvetítést, megóva a történelmi
színeket a naturalista nyerseségtől. A
Burgtheaterben felhőket vetítettek a
fátyolfüggönyre, most a Nemzeti Szín-
házban az alvó Ádám különböző lelki-
állapotokat tükröző vonásai esnek szét
homályos felhőképekké. Az álomdrama-
turgiának ez a romantikus fölfogása
éppoly illusztratív, mint az alvó dublőrök
szerepeltetése az álomképek kezdetén és
később. Soknak is látszik a két-féle
stiláris jelrendszer kettős biztosítéka.

római szín: Papadimitriu Athina, Bubik István és Tóth Éva



Balkay Géza (Lucifer) és Bubik István (Ádám) a nemzeti színházi előadás londoni színében
(Iklády László felvételei)

„Ádám majdnem minden kép végén föl-
ébred, vagy legalábbis föleszmél

"
. A képek

közötti átmenetek álomállapotának
hangsúlyozásával az előadás gyöngíti
Ádám ébrenléti eszmélését, öntudatra
jutásának fokozatosságát; a torzult arccal
álmodó hős látványa azt a képzetet erősíti
bennünk, hogy egy Lucifer irányította
hipnopédiai szenvedéstörténet részesei
vagyunk.

Nem mintha ez távol állna a Tragédiától,
pontosabban annak romantikus, Zichy
Mihály illusztrációit idéző fölfogásától.
Ennek a fölfogásnak - mint Hevesi írja - az
a gondolati magja, „hogy Lucifer az
angyalok közül bukik le az égből, hogy az
Úr elátkozza és ki-zárja, hogy mint bukott
angyal elvesz-ti szárnyait". A Nemzeti
Színház színpadán ott áll ez a romantikus,
angyal-szárnyas, Zichy Mihály-féle
Lucifer, fekete sziluettként a sötétbe
takarva (ugyanúgy, mint 1934-ben
Röbbeling-nél), másságát csak ez a
világtalan sötét jelzi egy ideig, amíg
kibontakozik a fény-re, rózsaszín
derengésben hozsannázó társaihoz
hasonlóan, akik lázadása büntetéseként
nem sokkal később körülveszik, és -
technikailag kissé körülménye-

sen - megfosztják szárnyaitól. Lucifer
tehát mint bukott angyal, lefokozva, az
embert a bosszú eszközeként fölhasználva
vívja meg harcát az Úr ellen. Az előadás
tengelyében ez a küzdelem áll, amit
szemléletesen mutat, hogy a „Menny"

után átmenet nélkül következik a
„Paradicsom", az Ég mintegy leszakad a
Földre, a deklasszált angyal és az Urat
képviselő szárnyas sereg pár pillanatig
körülállja a kísérlet kiszemelt tárgyát és
áldozatát, az enyelgő ember-párt.

Az almafáknál meg kell állni egy perc-re.
Alig akad a Tragédia színháztörténetében
előadás, amelynek ne okozott volna
gondot a fa meg az alma. Kürthy György
írja 1915-ben publikált díszlet-tervei
magyarázatául, hogy a mű „ab-szolút

stilizált keretet kíván meg", s a
legnagyobb képtelenségnek nevezi a
festett almafáról lelógó igazi almát. Alig
húsz évvel később, Horváth Árpád
jubileumi - ötszázadik - előadásáról írva,
Rédey Tivadar mutat rá arra az
ellentmondásra, hogy míg egyesek „a
meiningenizmusba visszazuhanást
hánytorgatták fel. . ., ugyanők más mon-
dataikban a paradicsomi fákon az igazi
almákat hiányolták". Legyen alma vagy ne
legyen? S ha van, mit kell csinálni a félig
lerágott csutkával? Vámos László sem tud
megnyugtatóan dönteni; a zsinórpadlásról
leomló, „reálisba hajló" fák
teremhetnének gyümölcsöt, s az a
képillusztrációs festőiség is, ami az előadás
egészét jellemzi, ezt kívánná meg, mind-
amellett az előadás romanticista játék-
stílusa, a „meg nem történő" cselek-vések
színpadi dramaturgiájával, inkább a
választott megoldást, a puszta
kézgömbölyítéssel jelzett almákat iga-
zolja.

A festőiség mint az álomképek rend-
szerező elvének egyetlen motorja, sok
helyütt kétségben hagy. A forgószín-pad,
persze, önmagában fölhívás a gyorsan
elmozduló képek kaleidoszkópjára, s ez
szcenikának nem rossz. Horváth Árpád
szellemes megállapítása szerint, ha
Madách ismeri a mai (1934-es) szín-
padtechnikát, akkor sem írhatott volna
tökéletesebben forgószínpadra termett
darabot. Németh Antal is forgót, fá-
tyolfüggönyt és háttérvetítést használt
1937-ben. Ez tehát éppúgy bevált, mint a
festői stílusok jelenetekké komponálása.
Hevesi második, 1923-as rendezésében a
Menny Fra Angelico, a Paradicsom
Dürer, London az expresszionista
festészet stílusában fogant.

Szini Gyula már az 1905-ös Tóth Imre-
féle fölújítás után azt írta a párizsi színben
alvó Kepler-sziluettről, hogy a közönség e
nélkül is eligazodna az összetolt
álomképekben, majd hozzá-tette, hogy
eszerint a rendező „Ádám és Éva első
felvonásbeli alvóhelyét is oda kellene,
hogy tegye az előtérbe". Vámos
rendezésében a túlmagyarázás csökkenti
az elérni kívánt költői hatást, a háló pedig,
amelynek az álomdramaturgia szabályai
szerint csak az egyiptomi színnél volna
szabad leereszkednie, eltávolítja a
színészt a közönségtől, megfosztva a
színpadot az elmúlt fél évszázad egyik
legnagyobb vívmányától: a testközelség
intimitásától.

Az alvó Ádám hálóra vetített arcmá-
sainak ugyanakkor van bizonyos gon-
dolati sugallata. A képek egyre zakla-
tottabb álmokat tükröznek, mintha iga-
zolni akarnák, hogy Ádámot „rettentő
látások gyötrik". De ha ez fontos gon-
dolat, akkor elsősorban a színészi já-
tékban kellene megjelennie, mert így
illusztráció csupán. Elgondolkodtató a
vizuális sugallat tartalma is. Hevesi
Sándor, az álomdramaturgia első szín-
padi kidolgozója állapította meg, hogy



A Nemzeti Színház Csányi Árpád
forgószínpadára szerelt képei a Zichy-
illusztrációk és a Bosch-víziók eklektikus
skáláján mozognak. Az előbbire az űr-
jelenet, az utóbbira a londoni szín utolsó
ítéletet idéző haláltánca a legpregnánsabb
példa. Ez a zuhanó kavargás, a „sírversek"

kimerevített pillanataival, az egész előadás
vizuálisan és akusztikusan legszebben
megoldott része; kár, hogy a jégvidék-kép
végén, önmaga gyöngébb utánérzéseként
lényegében megismétlődik. Bizánc egy-
másra fenekedő eretnek- és barátcsoportjai
is Bosch-hatást keltenek, de a groteszk
torzpofák maszkjai nem a legjobban
sikerültek, s a jelenet koreográfiája kevéssé
karakteres.

Komolyabb gond, hogy a vizuális ele-
mek gyakran nem szervesülnek a drámai
logikával, s színpadtechnikai kivitelezésük
is sutának bizonyul néha. Az egyiptomi
múmiák puha gurulását és a római
istenszobor „szétporladását" az effektust
kísérő szinkronhang hivatott, nem teljes
sikerrel, hatásában megemelni. Meglehe-
tősen visszás, még ha félhomályban tör-
ténik is, hogy a keresztesek elől menekülő
bizánci polgárok futás közben, mellesleg,
eltakarítják a Rómában ott-hagyott lakoma
maradékát. Párizsban, mint egykor Hevesi
rendezésében, tömb-szerűen mozdul a
„százkarú tömeg", de legtöbbször nem a
szónokok által manipulált pszichózis
törvényei szerint, hanem láthatatlan
rendezői intésre. Végképp érthetetlen a
londoni kép befejezése. Az akasztás hírére
korábban föl-ajzott tömeg indokolatlanul
rémül meg az aktus végeredménye láttán -
persze a hirtelen beforgatott akasztott
ember látványa csakugyan ijesztő -; még
kevésbé indokolt a ki tudja, honnan, ki tud-
ja, miért eldördülő sortűz. Rendőrök
lőnének? Mi okból? Még ha az Elítéltet az
akasztófa alá kísérő, lázongó munkásokból
tüntetés szerveződne. Ez azonban
koreográfiai bravúrt kívánna, s még akkor
is kétséges maradna a megoldás tartalmi
része, Madách korabeli kapita-
lizmusképének ez a kritikai realista
földolgozása.

A stiláris eklektika mélyén gondolati
eklektika húzódik. Az előadásból, Ma-
dáchcsal szólva, hiányzik az összhangzó
értelem. Mintha tiszteletreméltó Paulay-
empátiája elfelejtetné Vámos Lászlóval,
hogy száz évvel ezelőtt egy ismeretlen dráma
került először a közönség elé, a nézőknek a
bonyolult dramaturgiai útvesztőket
végigjárva kellett föl-

ismerniük súlyos filozófiai gondolatokat, s
erre akkor sem a színpad, sem a néző-tér
nem volt fölkészülve. Akkor föl-
mérhetetlen jelentőségük volt a Tragédia
színszerűségét bizonyító, minél teljesebb
szövegre épülő - s így minél
kikezdhetetlenebb rendezői eljárások-nak.
Mégis, Hevesi nem sokkal később azt rótta
föl a Paulay-előadásnak, hogy „csak
részleteket látunk, melyeket az át-dolgozó
keze és a színpadi rendezés nem képes
egészbe illeszteni". A mondat allúziója
föltételezi, hogy minden rendezés egyben
átdolgozás, tehát értelmezés is, s ezt
szokatlan, az esztétikum területén kívül
eső módon már Madách fia is igazolta
Podmaniczky Frigyes nemzeti színházi
intendánshoz írt, elragadtatott levelében,
lemondva a tantiemről, amely szerinte Az
ember tragédiája első előadásának
„szerzőjét", Paulay Edét illeti.

Vámos László rendezésének paradoxona,
hogy nem magát a Tragédiát, ha-nem a
Paulay-előadást kísérli meg újra-
fogalmazni, időszerű színházi jelrend-
szerben. Stilárisan értelmez, nem gon-
dolatilag. Bizonyos képet ad a darabról,
kettős értelemben is - megbízható szö-
vegdokumentumot és vizuális benyomást ,
de nem tisztázza viszonyunkat Madách
drámai költeményéhez.

Föl kell tenni a kérdést: mit jelent az
eredeti műhöz való hűség a színházban ?

A Nemzeti Színház előadásán betű-híven
hangzik el Madách szövege. Többnyire. A
jambusok kedvéért, a régiesség ódiumát is
vállalva mondhatja ugyan Lucifer, hogy
„megúntam ott a második helyet", a Föld
szelleme, hogy „eme két féreg itt
megsemmisűl", az Úr, hogy „enyhe árnyék
kínál nyúgalommal", de már Ádám nem
érezhet „ürt" (noha az eredeti ortográfia és
a jambus szerint azt érez), és Lucifer sem
szállíthat „bübájat az első emberpárra. Így
hát jobb volna nem ragaszkodni az ódivatú
ejtéshez, s csak ott követni a vers lük-
tetését, ahol ez nem gátolja a természetes
beszédet, főként pedig az értelmezést. Á
hibás értelmezés hamarabb ki-bukik, mint
a hibás hangsúly, ezért is szerencsésebb az
értelmet szem előtt tartani. Ellenkező
esetben könnyen meg-történhet, mint a
bemutatón is, hogy „Isten dicsére" helyett
„Isten dicsére" hangzik el, holott jambus és
ér-. telem itt éppen egybevág: a
„dicsőségére" rövidített alakjáról vagyis a
„dics"

főnév ragozott formájáról van szó, az ,,i''
még színpadi rossz szokásokból sem ejt-
hető hosszan.

Á hűség dogmatikus értelmezése a
lényegi értelmezés elől veszi el a levegőt,
mert szavalásra készteti a színészt, kö-
vetkezésképp a valódi érzelmek és in-
dulatok megszületésének szab gátat.
Abban nincs föltétlenül kivetnivaló, hogy
a főszereplők nem gondolják tovább az
alapfigurákat tehát hogy Sinkovits Imre az
Úr hangjaként kenet-teljes Atya, Balkay
Géza gonoszul ördögösködik, Bubik
István és Tóth Éva pedig
menetrendszerűen „lelkesül", majd
menetrendszerűen esik kétségbe -, ha
érzelmeik és indulataik spontaneitásáról,
őszinteségéről meg tudnának győz-ni.
Mindhárom fiatal színésznél azt érez-ni,
hogy fölsrófolt állapotban futnak ne-ki a
szerepnek, s mintha „egy levegőre"

játszanák végig, az általánosság evokatív
erejével, árnyalatok, részletek nélkül.

Kétségtelen, Hevesinek igaza van abban,
hogy „Éva szerepe nem engedi meg az
apró, árnyalatokat", s az egyes nőalakokat
„nagy, erős, hatalmas vonásokkal kell
ábrázolni", Tóth Évának mégis szükséges
volna vigyáznia arra, hogy ez a festői
folttechnika ne mosódjék össze egyforma
színekből kevert festéktengerré. Az
egyiptomi rabnő jajsikolya (képletes
értelemben) nem lehet azonos a párizsi
kurtizán kéjsikolyával. Bubik Istvánt is
csak a lendület viszi színről színre, és az
ifjonti hév nem elegendő ott, ahol Catullus
csömörének, Kepler intellektuális
fáradtságának vagy Danton vérből való
kiábrándulásának kellene „kilátszania"

Ádám kedélyhullámzása alól. Másrészt
szép dolog az atletikusság, de azért Ádám
nem „melegíthet"

úgy a szakadék szélén,
mint ha a távolugrás rekordját akarná
megdönteni. Balkay Géza Luciferéből
pedig éles, forszírozott pózokat vált kí az a
szándék, amely középkori kellékek
hiányában is csak az ördögi vonásokat
hangsúlyozza, anélkül, hogy hozzánk
valamivel közelebb álló gondolati att-
ributummal ruházná föl a szellem
„emberét", vagy ha tetszik, a hideg tudás és
dőre tagadás filozófusát.

A kifogásokkal szemben ellenérv lehet,
hogy a Tragédiát csak Madách korának
ideológiai szintjén szabad újra-fogalmazni
a színpadon. Ez épp a legnagyobb tévedés.
Ha Madách a maga korához szólt, mi sem
adhatjuk alább. Minden olyan eljárás
kompromittálja a művet, amely nem
számol világképünk



játékszín
alakulásával. „Nem az idő halad, mi
változunk", mondhatjuk a szerzővel, de
rácáfolunk, ha idézzük csupán, s mai
szemléletünket nem vetítjük vissza a drá-
mára, hogy fölmérjük gondolatainak,
dramaturgiájának, egész szellemi kon-
cepciójának érvényességét. Tragédia-ké-
pünk koronként vagy előadásonként lehet
más és más, de magán kell viselnie a
kortársak arcvonásait - gondolkodási
ráncait, szellemi gyűrődéseit, filozófiai
borostáit.

Á Nemzeti Színház előadása olyan,
mintha mi, akik a nézőtéren ülünk,
Madách kortársai lennénk - nem ő a
miénk. S ez különbség.

Paradox fölfedezés, hogy a Tragédia
mint színdarab alól kifut a talaj, ha szel-
lemhatalmak kozmikus disputájának, s
ebből kiindulva az emberiség sorsdrá-
májának tekintjük, A „megy-é előbbre
fajzatom" metafizikus kérdése csak Ádá-
mé; nekünk egyszerre túl szűk és túl tág,
mint a Föld szellemének a falanszterbeli
tudós lombikja. Végső soron az emberiség
határhelyzetéről szól az egész
világirodalom, s a lét végső kérdéseire - a
küzdés morálisan mindannyiunkra kötelező
kategorikus imperatívuszán túl - ma sem
kapunk a Tragédiától határozottabb
választ, mint száz évvel ezelőtt. Még ha
„az a vég" századunkban fenyegetőbb
közelbe került is. De az atomkorszak és a
„világvége" csupán a filozófiai
gondolkodás síkján tart-ja melegen
Madách művét, drámai gondolatnak ez
kevés. Szellemi tartalommal csak a benne
elbújó „rejtett darab" fölkutatása töltheti
meg az előadást. E nélkül a Tragédia
színpada üres marad.

Madách Imre: Az ember tragédiája (Nemzeti
Színház)

Dramaturg: Hubay Miklós, Díszlet: Csá-
nyi Árpád. Jelmez: Vágó Nelly. Szcenikus:
Bakó József. Zenei vezető: Simon Zoltán.
Rendező: Vámos László.

Szereplők: Bubik István, Tóth Éva, Bal-
kay Géza m, v., Sinkovits Imre, Rubold
Ödön, Hirtling István f. h., Mácsai Pál f. h.,
Nagy Zoltán, Hetényi Pál, Gregor Márta,
Katona János, Czibulás Péter, Csák György,
Ivánka Csaba, Baranyi László, Bősze
György, Raksányi Gellért, Papadimitriu
Athina, Marsek Gabi, Pregitzer Fruzsina,
Izsóf Vilmos, Juhász Róza f. h., Janisch
Éva f. h., Antal Olga f. h., Fazekas Zsuzsa
f. h., Funtek Frigyes f. h., Kerekes László
f. h., Kolos István f. h., Mészáros Károly
f. h., Kováts Adél, Fáy Györgyi, Kun
Tibor, Németh János, Versényi László,
Gyalog Ödön, Zolnay Zsuzsa, Pápai Erzsi,
Háda János, Boczán János, Győrffy György.

FÖLDES ANNA

Pisti a nyolcvanas
években

Örkény tragikomédiája
a szolnoki Szobaszínházban

A Pisti a vérzivatarban utóélete hónapokkal
az ősbemutató előtt megkezdődött. A pécsi
Nyitott Színpad tagjai - jobbára főiskolai
hallgatók - Vincze János vezetésével már
lázasan próbálták a drámát, amikor a pesti
bemutató útjából elhárultak az utolsó
akadályok.

A. Pesti Színház társulata 1979-ben a
szokottnál nehezebb és zaklatottabb
körülmények között készült az ősbe-
mutatóra. Többszöri halasztás után a
közvélemény rendkívüli érdeklődése előzte
meg a premiert. A darabbal kapcsolatos
kultúrpolitikai aggályok következtében
még a próbák közben is változott, alakult a
szöveg. Örkény István, többnyire a darab
érdekében - készségesen, néha azonban
csak a be-mutató érdekében - keserű
szájízzel javítgatta, tompítgatta drámájának
második, „négypistis" változatát, Az előké-
születek utolsó stádiumában a nagy-beteg
Várkonyi Zoltántól Marton László vette át
a rendezői stafétabotot, aki maximális
hűséggel igyekezett megtartani és
megvalósítani Várkonyi eredeti rendezői
intencióit.

A premier estéje így is kirobbanó,
szívszorító sikert hozott. A színpadon is, a
nézőtéren is mindenki Várkonyi Zoltánért
aggódott. Senki sem sejtette, hogy Örkény
István is utoljára hajol meg a Pesti Színház
színpadán, hogy ami-kor köszöntjük -
búcsúztatjuk is. Az előadás megoldatlan
pontjait és problémáit, a játékstílus kisebb-
nagyobb bicsaklásait árnyékba szorította
az, amit sikerült megvalósítani: a groteszk
játék bonyolult struktúrájának áttekinthető
színpadi adaptációja; Örkény legma-
gyarabb és legabszurdabb drámájának
polifón megszólaltatása, a részletek le-
nyűgöző gazdagsága, és néhány, a mű
sajátos figuraépítkezésének megfelelő, a
lélektani motiváció eszközeit nélkülöz-ni
képes, a szituációból következően hiteles
színészi alakítás, Az évek elteltével az
előadásról megőrzött emlékképünk is
jobbára a két szélső érték körül polarizá-
lódott. Egyre világosabbá válik Örkény
drámájának nemzeti és egyetemes
dimenziója; teljes plaszticitásában sőt

körvonalaiban mind markánsabban - él
bennünk Garas Dezső vagy Gobbi Hilda
alakítása. Ugyanakkor a szöveg
újraolvasása is ébren tartotta hiányér-
zetünket: a Pesti Színházban a játék
realista motívumainak és az Egypercesek
komikumának felerősítése által eltolódtak
a dráma valóságos arányai, háttérbe szorult
a mű szöveg mögötti fantasztikuma,
távlatokat nyitó jelképisége.

A következő évben a pécsiek amatőr-
előadása elsősorban a dráma szerkezeti
rehabilitációja, következetes értelmezése
révén emelkedett túl a legjobb diák-
előadások szintjén is. A Nyitott Szín-
padnak az évek során mind jobban ki-
kristályosodó produkciója Örkénnyel és
Várkonyival egyszerre vitatkozott.
Elsősorban azzal, hogy megtartotta a má-
sodik változat írásakor született, nagy-
szerű új szövegrészeket - például a Garas
Dezső számára írt Félszeg-monológokat -,
de lényegében visszatért a Pisti a
vérzivatarban eredeti, „egypistis"

változatához. Sőt, Vincze János bátor-
ságára vall, hogy még ehhez sem ragasz-
kodott mereven. Az elvégzett dramaturgiai
beavatkozás--a jelenetek merész
átcsoportosítása és némi húzás - itt-ott
némileg halványította az adaptált Egy-
percesek verbális bravúrját, szikrázó hu-
morát, de ugyanakkor homogénebbé, tehát
erőteljesebbé is tette a főhős drámáját. A
dráma adekvát, hosszú időre mértékadó
színpadi változata csak azért született meg
Pécsett, mert a tehetséges amatőr
közreműködők nyilvánvalóan
behatároltabb művészi eszköztára nem
mindig és nem mindenütt bizonyult ele-
gendőnek a helyesen elemzett, bonyolult
gondolatsorok kifejezésére, meg-
jelenítésére. Ezt az ellentmondást - és a
maga sajátos rendezői lehetőségeit -
ismerte fel Vincze János, amikor a Nyitott
Színpad előadását elsősorban a kis csoport
kollektív teremtő erejére, a közösség
felfokozott intenzitású jelenlétére, a
művészi leleménnyel koreografált, alap-
jában egyszerű, de hatásos mozgásokra
építette.

Az előadás három év és jó néhány sze-
replőcsere után is színpadon maradt, sőt
ez év szeptemberében a Játékszín
rendezte stúdiószínházi fesztiválon or-
szágos nyilvánosságot is kapott. Jelképes
véletlennek is tekinthető, hogy a
vendégjáték idején már akadt társulat,
amely átvette a stafétabotot: szinte
ugyanebben az időben született meg
Szolnokon a Szobaszínházban a Pisti a
vérzivatarban harmadik színpadi válto-


