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Tizenegy évvel ezelőtt mutatta be utoljára a
Nemzeti Színház Madách remekét, Vámos
László rendezésében. Azóta ki tudja,
hány igazgató fordult meg az ország - elvileg
- első színházában, de a nagy kihívásnak nem
gyűrkőzött neki senki. Az ódzkodás némiképp
érthető, hiszen ha valaki átrágja ma-gát a
Tragédia száztizenegy éves színpadi történetén,
az elemzéseken, kritikákon, nyilatkozatokon és
kinyilatkoztatásokon, alaposan elszontyolodik: a
dokumentumok tanúsága szerint még senkinek
nem sikerült tökéletes, a szemnek, a szívnek és
az értelemnek egyaránt szóló, szín-házszerű és
filozofikus előadást produkálnia. A teljes vagy
részleges kudarcok riasztják el rendezőinket,
hogy felvegyék a kesztyűt és bele-vágjanak a -
lehetetlenbe? Az 1983-as centenáriumi év jó
néhány Tragédia-interpretációra adott alkalmat, s
akadt köztük két izgalmas, gondolatgazdag
megvalósítási kísérlet: Csiszár Imréé Miskolcon
és Ruszt Józsefé Zalaegerszegen. Azóta
elapadtak volna a gondolatok, lelohadt volna a
felfedezés vágya? Azén nemzedékemet még
nem sokkolhatta a tartui színház elő-adása a
maga pimaszul tiszteletlen felfogásával; nekem
Gábor Miklós zalaegerszegi szabadgondolkodó
Lucifere bizonyította be, hogy a tagadás
szelleme nem gonosz cukrosbácsi. Figyelemre
méltó volt még Ruszt másik rendezése a Függet-
len Színpadon, valamint Jeles András filmje; a
többi általam látott előadás felejthetően szürke
volt; nem üres udvariaskodás tehát, ha azt mon-
dom, hogy kíváncsian vártam a katalán vendég
elfogulatlannak, friss szemléletűnek ígérkező
rendezését.

Az ülőhelye felé igyekvő nézőt előjáték gya-
nánt valamilyen (katalán?) népi játék és énekszó
fogadja, majd az égen szivárvány jelenik meg;
kétoldalról füstköd gomolyog, s a színpadra be-
sétál három, tarka ruhába bújtatott Úristen, mi-
közben a vetítővásznon a Szentháromságot jel-
képező háromszög látható. Az Úr háromfelé
szakad: Regős Pál a bal páholyban, Fülöp Viktor
a felfelé ívelő lépcsősor tetején, Bessenyei
Ferenc pedig a jobb oldali erkélyen üli végig - a
három-szög alakzatnak megfelelően - a
négyórás elő-adást. A zsinórpadlásról csinos
kis bolygók ereszkednek alá (ezek
megjelenítését már az ősbemutató rendezője,
Paulay Ede is gyermekdednek ítélte, és
lemondott róluk), eközben szárnyas angyalkák
kóvályognak megállás nélkül a színpadon, s
pöszén dicsőítik a teremtést. Lucifer az erkélyen
ülő Úrnak replikázik, míg meg nem kapja jussát,
a két elátkozott almafát.

A második színben aranyszárnyas főangya-
lok gyurmázzák Ádámot és Évát, akik az iszap-
pakolástól megszabadulni nem tudván nyelvlec-
két vesznek, s Éva szinte betűzve gyötri ki az aj-
kán első mondatát: „Ah, élni, élni: mily édes, mi
szép!". Ősapánk és ősanyánk sártól csöpögő fi-

gurája Jean Effel kedves karikatúráit idézné fel, s
volna bennük némi ironikus báj, ahogy felfedezik
egymás (mű)kukiját s egyebét, ha nem viszo-
lyognánk a ,testüket borító trutyitól: így azonban
csak Őze Áron és partnernője megaláztatásának
oka foglalkoztat. A nudista pár öltözékéhez
Lucifer is alkalmazkodik, fekete köpönyegét
szétlebbentvén piros-fekete kis ágyékkötőjében
arról győz meg, hogy Koncz Gábor kitűnő fizikai
kondícióban van. A kubista-konstruktivista po-
lisztirol fácskáról leszakajtott nyári piros alma
bűnös elfogyasztása után az Édenkerten kívül
gondos kezek betolják a kész fakalyibát, amit a
Paradicsomból kitaszítottak körbecsodálnak. A
háttérre lombos fák képe vetül, hogy aztán az
álomképek kezdetén lehulljon a lepel a különböző
történeti színeket jelképező óriás figurák elől
(amelyek kicsiny mását színről színre előre ra-
kosgatja az erkélyen ülő Regős Pál).

A keretjáték meseszerűsége, folklorisztikus
kellékei és naiv iróniája a népi mímusjáték stílus-
jegyeit hordozzák, amelyek éles ellentétben áll-
nak az emelkedett versezettel. A kettő közti fe-
szültség akár humorforrás is lehetne, de az ötlet -
nem megbotránkoztató szokatlansága, ha-nem
élettelen kivitelezése okán - csak megdöbbenést
vált ki somolygás helyett. Idézőjelbe helyezés,
pátosztalanítás lehetett a cél, a végeredmény
azonban Lucifer és az Úr vitájának s az ember új
eszmékért hevülő küzdelmének lefokozása lett.
Így válik a félelmetes erejű Föld Szelleméből
szánalmas szőrmók, az entellektüel láza-dó
bukott angyalból kaján kisördög, s az egyre
zsarnokibb és önhittebb Teremtőből fehér sza-
kállú, passzívan nézdegélő bácsika.

Őze Áron és Keskeny Edit, a fiatal Ádám és Éva

Madách szerzői utasításai szerint Ádám a tör-
ténelmi stációk alatt egyre érettebbé válik korban
is: a Fáraó fiatal, Tankréd erődús férfikorban van,
a londoni Ádám élemedett, az űrbéli öreg, a
jégvilágbéli egészen megtört aggastyán, a keret-
játékban végig fiatal. (A prágai színben pedig
Kepler felesége céloz arra, hogy férje beteg.)
Nem teljesen hajánál fogva előrángatott ötlet te-
hát, hogy Salvat három különböző korú színész-
szel képzelte el az előadást: Őze Áron és Tóth
Sándor között azonban inkább alkati, mint élet-
kori különbséget fedezhetünk fel. Sinkovits Imre
színre varázsolása a falanszterjelenet közepén
zavarba ejtő módon történik: a tizenkettedik
színbe még Tóth érkezik meg, de már Sinkovits
távozik onnan, hirtelen váltással. (A három
Ádámhoz összesen öt, előadásonként viszont
három Éva dukál: a történelmi színekben Varga
Mária, a falansztertől Máthé Erzsi lép fel, a har-
rnadik Évát váltva játssza három színésznő.) Az
idősebb páros mozdulatait a háttérben árnyék-
ként követik a fiatalabbak, az átmenetet segíten-
dő; az utolsó szinben pedig az eszkimószínből
érkező öregek odaállnak az ébredező bibliai pá-
ros mögé, majd kisétálnak a történetből. Őze
Áront Kepler tanítványaként kimosdatva, felöl-
töztetve noszogatja a prágai színbe Lucifer, hogy
aztán ki is akolbólítsa onnan, vissza a sárba.

A rendezői koncepció is rendre megbicsaklik
a megvalósítás gyengeségein, s ezen gátló té-
nyezők egyike az ütőképes társulat hiánya. (Ter-
mészetesen nem Sinkovits Imre és Máthé Erzsi
játékában találni kivetnivalót: az ő szavukat lega-
lább érteni, s a szövegük sem Madách után sza-
badon költött improvizációkból áll.) Tóth Sándor
nem bírja szuflával a történelmi vándorlást, moz-
gása merev, alapgesztusa a „ki a mell, be a
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Tóth Sándor (Ádám) és Koncz Gábor (Lucifer)

has, fel a fej" tartás, és nem tudja újabb színekkel
gazdagítani a sokféle jellemet. Varga Mária szin-
tén zavartan keresgéli a mindig megújuló Évák
között önmagát. Koncz Gábor visszatérő moz-
dulata a lépcsőre kuporodó, állványzatnak dőlő,
pákosztos macskaképpel figyelő póz. Huncut
mosolyú Luciferjének van humora, lendülete,

Az előadás legnagyobb hiányossága azonban
az, hogy az illusztratív történelmi színek nem
vezetnek sehová. A rendező felmondatja a lec-
két, de sohasem tudjuk meg, hogy mivégre. A sti-
lizált jelmezek és díszletek világában nagyvona-
lú káosz uralkodik: a felszabadított egyiptomi
rabszolga ujjongva eldobhatná a követ, ehelyett
kicipeli a színről; a görögök ruhái és viselkedése
egy keleti despota udvarába illenének; a zsinór-
padlásról mulatságosan belógatják Erósz isten-
séget, mint egy ejtőernyőst; a ledér Rómában fo-
lyó lagymatag orgiánál egy óvodában is erkölcs-
telenebb élet folyik; Bizáncban feldőlt a seregek
sátra, a zárdának viszont jó nagy ablaka van,
meg egy kicsi - Izóra és Helene kurjongathatnak
egymásnak ugyanazon épületen belül. A prágai
udvarban keringőznek, s Kepler sem borgőzösen
álmodja meg a francia forradalmat. A szerző
hiába hagyja meg többször is, hogy a szín
hirtelen változik, ha a mindössze két lépcsősorból
álló díszlet mozgatása, s a statisztéria
átöltözése idegölő lassúsággal történik.
Londonban látszik a kellékes, amint az ékszerek
gyíkká változásánál fújja a kénkövet; a haláltánc
legalább látványos; kár, hogy utána a népség-
katonaság dob-szóra hófehérbe öltözve
átmasírozik a diliház-ként ábrázolt falanszterbe.
(Hogy honnan kerül dohány a Tudós
cigarettájába, ha már az utolsó rózsa is kihalt a
Földön? Nem tudom.) Az űrbe helikopteren
szállnak fel s alá; az eszkimók fű-szoknyába
öltöztek - ezt érteni vélem: ajégvilág a valamikori
Egyenlítőn is eluralkodott.

Hibajegyzékem, a kínos pillanatok felsorolása
folytatható lenne. De nem ez a célom. Én csupán
arra volnék kíváncsi: „Megy-é előbbre majdan
fajzatom"? Erre a kérdésre azonban nincs vá-
lasz Ricard Salvatjószándékú rendezésében. A
katalán professzor jól ismeri és szereti Madách
művét, van valaminő vizuális képe, látomása ró-
la, de a képek egymásutánjában nem lelni az
összetartozást, a játék tétjét, értelmét.
(Tanácstalanságomon az interjúiban adott
magyarázat sem segít, mely szerint a Tragédia a
jó és a rossz, a sötétség és a világosság, az élet
és a halál kettősségét ábrázolja a mitológiába
ágyazottan: ez aztán végképp nem derül ki az
előadásból.) A megoldáshoz az utolsó jelenet
sem visz közelebb: a hiába dacoló, legyőzött
Ádám és az anyává lett Éva egymással szemben
térdelnek, közöttük áll az Úr (spirituális lényhez
nem illő módon árnyékot vetve Évára), majd
szentenciáit el-mondva kisétál a képből, a már
korábban sértődötten távozó Lucifer nyomában.
A térdelő férfi és nő nézik egymást, s a szín
lassan elsötétül. Gyér, megkönnyebbült taps.

Madách Imre: Az ember tragédiája (Nemzeti Színház)
Látvány: Isaac Diaz Pardo m. v., Xose Vizoso m. v. An-
toni Bueso m. v. Szcenikus: Kemény Árpád. Bábok:
Agárdy Gábor. Zene: Xavier Benguerel m. v., Joana

csak azt nem tudni, hogy mit akar (bár ez a ta-
nácstalanság inkább a rendező számlájára írha-
tó). A társulat többi tagja sajnálatosan, kétség-
beejtően, botrányosan... (ez itt a becsületsértő
kifejezés helye). A Nemzeti Színház egyik legna-
gyobb tragédiája az, hogy színészeinek zöme
méltó feladatok és épkézláb rendezések
hiányában berozsdásodott. A néhány kivétel
közül, akik még nem gumimacisodtak,
dallasosodtak, parabolásodtak el, megemlíthető
a tiszta beszédű Tolnai Miklós, Szersén Gyula,
Szélyes Imre.
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Jelenet Az ember tragédiájából

Crespi m. v.. Antoni Rossel m. v. Zenei vezető: Tallér
Zsófia. Mozgás: FÜlöp Viktor m. v. Pantomim: Regős

Pál m. v. Rendezte: Ricard Salvat m. v.
Szereplők: Bessenyei Ferenc, Fülöp Viktor m. v., Regős
Pál m. v., Koncz Gábor m. v., Keskeny Edit m. v.,
Fullajtár Andrea a. n., Varga Viktória a. n., Varga Mária,
Máthé Erzsi m: v., Őze Áron, Tóth Sándor, Sinkovits
Imre, Agárdy Gábor. Balogh Károly, Barabás Gyöngyi,
Benkó Attila, Bordás János a. n., Bori Tamás a. n., Botár
Endre, Császár Angela, Csomor Csilla, Csurka László,
Dezső Angéla, Elek Ferenc a. n., Fazekas Andrea,
Ferenczy Csongor, Gál Péter a. n., Gombai Gábor,
Horkai János, lgnácz Mihály a. n., Inotay Ákos a. n..
Izsóf Vilmos, ifj. Jászai László, Juhász Árbád a. n.,
Kertész Péter, Kovács Zoltán a. n., Kun Tioor, Lukácsi
József, Mezei Lajos, Pathó István, Pápai Erzsi, Raksányi
Gellért, Rubold Ödön, Samu Nagy Ádám a. n.,
Somogyvári Pál, Szatmári Attila a. n., Szersén Gyula.
Szélyes Imre, Tahi József, Tolnai Mik-lós, Versényi
László, Végh Péter. Közreműködnek a Nemzeti Színi
Akadémia növendékei, táncosok és a Szent Kristóf Régi
Zeneegyüttes.

Máthé Erzsi és Sinkovits Imre, az idős Ádám és
Éva (Németh Juli felvételei)


