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Évfordulók ürügyén a
Madách Színházról

Tizenöt éve költözött a Lenin körúti
épületbe, huszonöt éve annak, hogy kis
Madáchból nagy Madáchként ébredt az
Izabella téren, és harmincöt, hogy Pünkösti
Andor 194i-ben megnyitotta az eredeti
Madách Színházat a Madách téren.
Voltaképpen már 1940-ben is tartottak itt
egy előadást, minthogy azonban más volt a
társulás, és ezt az egyetlen bemutatót
(Móricz : Kismadár) a Nemzeti Színház
sorozatos előadásai követték, nem
hamisítás, kis korrekció inkább, ha a mai
színház eredetét 1941-re tesszük. Felbátorít
rá Schöpflin Aladár is, aki a következőket
írja a Nyugat 1941. októberi számában: „A
kis Madách Színház tulajdonképpen most
kezdi pályáját, ami a múlt évadban történt
benne, az nem igazi kezdet." 1945-ben
ugyanitt és nyomban kezdődik a játék -
kereken harmincöt éve tehát, hogy a
Madách Színház térben és időben folya-
matosan létezik.

De ne hagyjuk ki a prológust: az 1919-
es Madách Színházat se; ennek emléke
sugalmazhatta csak a névadást, mely
sohasem véletlen. Mert a Kamara-játékok
és az Új Színpad után ez volt a harmadik a
Thália Társaság követőinek sorában,
Pünkösti pedig, mint Bálint Lajos írja
Művészbejáró című könyvében, sokszor
álmodozott róla, hogy miként lehetne „a
legújabb törekvések számára valami olyat
szervezni, mint a Thália Társaság volt".
(1934-ben meg is alapítja az ej Tháliát.) A
gondolati lánc tehát szoros, és ha tátong is
tér és idő szakadéka az első és a második
vállalkozás között, át kell hogy ívelje azt
az emlékezet: eszmei hagyományként, de
feltét-lenül ott él az 1919-es Madách a
színház történetében.

Történetről v an tehát szó, de helyszűke
miatt semmiképp sem tudományos szín-
háztörténetről, melynek figyelembe kellene
vennie a színház életének és működésének
valamennyi tényezőjét; mint például a
gazdasági lehetőségek, az épület, a
közönség szociológiája, a látogatottság, a
színházzal szembeni elvárások, a műsor,

sainkra, illetve az ugyancsak kortársi
szemmel figyelő kritikusokra hagyat-
kozhatunk. És itt ütközünk a színház-
történetnek mint tudománynak abba az
alapellentmondásába, mely csak pontosabb
és objektívebb kutatási módszerek
alkotásával oldható fel. Ami az alábbiak-
ban következik, színháztörténet helyett
inkább csak érzelmes utazás a színház
múltjának és jelenének útján.

Holnap reggel (1919-1920)
Leszerelt katonák jönnek haza a frontról.
Színészek is, Gaál Béla, Vajda László,
Vitéz Miklós, később jónevű filmszak-
emberek és filmírók vezetésével össze-
verődik egy kis csoport. Állástalanok. De a
háború után, mely minden addigi emberi
értéket megkérdőjelezett, nem-csak
egyszerűen elhelyezkedni akarnak,

Várkonyi Zoltán Pirandello IV. Henrikének címszerepében, Pünkösti, Andor Madách Színházában

a kor drámairodalma, a művészek adott-
ságai és a többi és a többi... Mindezt pedig
szoros kölcsönhatásban egymással, mert
mint József Attila versében a „halom
hasított fa" - mind determinálják egymást.
És szólni kellene a többi szín-házról is,
mert az összehasonlítás nélkül mit sem
tudunk meg arról a sajátos „profilról",
melyet manapság többet emlegetünk, mint
gyermekeink szeretett vonásait. A
tudományos feldolgozást nem kevésbé
nehezíti, hogy a jelennek még nincsen
távlata, magunk is a kor törvényeinek és
ízlésének alárendelten, elfogult, kortársi
szemmel nézzük az előadásokat; a távlatos
múlt objektív vizsgálatát viszont a
színjátszás múlékonysága hiúsítja meg. Az
elillant műalkotásokat: nem vehetjük újra
szemügyre, csak emlékképeinkre, akkori
benyomá-



hanem valami új, emberi művészetbe
szeretnének fogni. Így születik meg az első
Madách Színház. Az akadékoskodó
Színigazgatók Szövetségével szemben a
Károlyi-kormány melléjük áll, és biztosítja
számukra a Zeneakadémia Kistermét mint
játszóhelyet. Hogy a forradalmi Thália-
hagyomány folytonosságát dokumentálják,
annak egyik műsordarabjával akarnak
kezdeni, de Gellért Lajos közvetítésével,
aki e folytonosságot személyében is
megtestesíti, egy vadonatúj szín-darab
kerül kezükbe: Karinthy Frigyes Holnap

reggele, mely nyomtatásban meg-jelent
ugyan már a Nyugatban, de előadni
egyetlen színház sem akarta. A Madách-
program mottónak is beillő Holnap reggele,

a forradalom nyitányaként, 1919. március
8-án került előadásra. Ahogy Babits
mondja: nem „sima sínen" halad a modern
magyar intellektuális drámának ez az első,
merész kísérlete, mely a „XX. század
tragikomikus groteszkjét, az abszurd
világát vetíti előre". (Kocsis Rózsa: Igen és
nem.) Hőse: Ember Sándor (önálló esszébe
kívánkozik, hogy egyszerű koincidencia
vagy törvény-szerű-e, hogy Ember a neve
Az ember tragédiája írójáról elnevezett
színház első hősének) a háborúban
mellészegődött félelem idegközpontját egy
science fictioni műtéttel kiirtva magából,
minden régi konvenciót megtagad, és
szabadon szárnyal egy újonnan
megalkotandó világ felé, melynek hajnala
ott piroslik már az ég peremén. Gellért
Lajos, a modern, ideglény-színész
ötvenszer játszotta el a modern,
szimbolikus-intellektuális dráma
főszerepét; ez akkor hatalmas sikernek
számított.

Túl magasról indított a színház - többé
nem tudta utolérni magát. De a Tanács-
köztársaságot, melyet a Holnap reggel

szimbólumával meghirdetett, amúgy sem
sokkal élhette túl: hajsza indul ellene, s a
nem kívánt társulásokkal szembeni jól
bevált hazai recept szerint kihúzzák lába
alól a talajt, elperelik tőle a Zeneakadémia
Kistermét. Kamaraszínház címen, az Eskü
úti volt Medgyasszay Színházban
mindössze 1920 májusáig húzza még
valahogy. De a színházi kísérletezés nem
szűnik meg többé, tengeri mély-áramként
húzódik végig különféle társulások
formájában hivatalos színjátszásunk
felszíne alatt - egészen a fel-szabadulásig.

Őrtorony a világzengésben
(1941-1944 )

Az első Madách Színház emléke ösztönzi
Pünkösti Andort, amikor a másodikba
belefog. Eredetileg uzoni Pünköstynek
hívták, de az előnevet és az „y"-t úgy lökte
el magától, mint nemesi családjának
karrierelvárásait. A színházat szerette; az
Újság kiváló színikritikusa volt, de
avantgarde színházművészi hajlamainak
kiélésére csak ritkán adódott egy-egy
gyakorlati alkalom: mint például az Új
Tháliában az Énekes madár, a Nemzetiben
A hazug és A három narancs serelmének
rendezése.

Makulátlan papírjainak köszönheti, hogy
1941-ben a Madách Színház vezetését
rábízzák. De mint előbb a család, most a
rendszer is csalódik Pünköstiben, aki
antifasiszta, háborúellenes színházában
(mint Bános Tibor idézi Regény a pesti
színházakról című könyvében) „őr-torony
akar lenni a világzengésben". Mint az
1919-es, az 1941-es is elkötelezett színház,
anélkül, hogy e manapság szinte elcsépelt
kifejezést, mellyel élünk és visszaélünk,
ismerné. De ismeri, hirdeti és
gyakorlatában - hivatalos színházaink közt
egyedül e korban - meg is valósítja a szó
igazi tartalmát.

A társulat, melynek dramaturgja Staud
Géza, finanszírozója gróf Károlyi István,
1941. szeptember 19-én mutatkozik be
Pirandello IV. Henrikjével. Az ifjú
Várkonyi Zoltán játssza a főszerepet, és
„páratlan grandiózus feladatát" - mint
Szegi Pál írja a Pesti Hírlap 1941. szep-
tember 20-i számában - fölényes tehet-
séggel oldja meg. Játékát és az előadás
merész szépségét nem győzi dicsérettel az
egész progresszív sajtó, mely különben is
nagy várakozással néz a színház jövője
elé, ahova mindig úgy megy el az ember,
hogy valami lelkesítőt és igazat fog
hallani.

,, ... a világok zengésében senki se
vonulhat elefántcsonttoronyba" - idézi
tovább Bános Tibor Pünkösti szavait, és
mint az első Madách Színháznak a Holnap
reggel, a másodiknak a I V . Henrik e főszó-
lama ad ideológiai programot. „Tőlünk
függ, hogy a szebb és jobb világ hamarabb
virradjon fel" - mondják a színház egy
későbbi, a IV. Henriknél jóval kisebb
értékű, de politikailag rendkívül fontos
műsordarabjában, Ardrey Jelző-tüzében.
Mert tudván, hogy a színháztól adott
esetben nem szabad és nem is lehet
elvitatni azt a jogát, hogy csak szószék és
csak agitációs porond legyen, Pünkösti a
politikai elkötelezettséget még

az irodalmi rangnak is elébe helyezi.
Kétségtelen, hogy Felkai Ferenc 1942
januárjában bemutatott Nérója rossz darab.
De akkor, abban a társadalmi
konstellációban, Greguss Zoltán döbbe-
netes játékával a címszerepben fenséges
élmény volt, ahogy cinkosan összeka-
csintva egymással s a szereplőkkel, leste
az ember a mesterjátszma furfangos
lépéseit. Mert nyílt titok volt - az egész
város erről suttogott - a Néró-Hitler-
párhuzam. De az undok, véres kezű
zsarnokot senki sem merte a hazai
véreskezűvel azonosítani. Így aztán -
történelmi drámáról lévén szó Néróval a
főszerepben - a betiltásnak nem volt
jogcíme.

Politikai elkötelezettségének demonst-
rálásában Darvas József első darabjának, a
Szakadéknak 1942-es előadásában jutott
legmesszibbre a színház: a konkrét,
magyar társadalmi viszonyoknak esz-
meiség, irodalmi színvonal és drámai izzás
tekintetében korszerű és meggyőző
ábrázolásával.

Mint a fehérterror az elsőt, úgy ítélte
halálra a németek bevonulása 1944.
március 19-én a második Madách
Színházat is. A kapuk becsukódtak.
Pünkösti pedig az üldöztetés elől és
magánéletének szorító konfliktusából
öngyilkosságba menekült.

Amikor 1944 áprilisában újra nyit a
színház, igazgatója már a Színészkamara
hírhedt főtitkára: Cselle Lajos, aki „ki-
tart", és játszik a nyilas rémuralomnak is.

„Ott a túlsó parton" (Egerek
és emberek) (1945-1949)

A demokratikus átalakulás éveiben csak a
Nemzetit, az Operát és a Szegedi Nemzeti
Színházat gondozza az állam. A romokból
egyre-másra kikászálódó magánszínházak
életében - bár szemmel látható a törekvés
egy magasabb szín-vonalú műsorra, és
születnek is emlékezetesen szép előadások
- lényeges változás nem történik: polgári
jellegű szín-játszás folyik. Forradalmi
múltjához híven, egyedül a Madách
Színház keresi az új utat.

Kezdődik nyomban Palasovszky Ödön-
nel, aki, mint a két világháború közti
avantgarde mozgalmak apostola, most azt
reméli, hogy a felszabadult világban és
egy valódi színház élén végre megvaló-
síthatja álmait, és pótolhatja az avant-
garde-ban mindazt, amit a Horthy-kor-
szak konzervativizmusa a színpadokról
leparancsolt. De merész ugrása - salto
mortale a semmibe. Mert mindössze



három hónapja van arra, hogy egy tréning
híján értetlen közönséget az avantgarde-
hoz szoktatgasson, ami édeskevés. Így
sajnos e hiányzó láncszem továbbra is
hiányzik: az avantgarde nem épül be - és
ennek a későbbi fejlődés vallja kárát , nem
termékenyíti meg jótékonyan szín-
művészetünket.

Palasovszkyt a színház vezetésében
Hont Ferenc váltja fel, aki már a felsza-
badulás előtt is számos úttörő tettével
próbálkozott a szocialista színházkultúra
formálgatásával. Mint igazgató, művészeti
vezető és főrendező egyszemélyben (a
Színiakadémiát is ő vezeti) Bálint György
és Jákó Pál segítségével nyomban
megkezdi a gyökeres átalakítást. Ő az, aki
két évvel hamarabb, mint hivatalosan
megtörténik, már 1947-ben bejelenti a
Madách Színháznak - a Színi-akadémia
keretei közti - államosítását. Társulatát,
kesztyűt dobva a sztárrend-szernek,
javarészt fiatalokból, sőt színi-
növendékekből szervezi meg, s Szta-
nyiszlavszkij módszerére figyelve, a kü-
lönböző problémák és a darabok előké-
szítésének minden ízében kollektív meg-
beszélésével óhajt életképes együttest
kovácsolni, ami nemcsak azért nem sike-
rülhet maradéktalanul, mert a fiatalok és az
idősebb vendégművészek játékstílusa
gyakran felesel egymással, hanem azért
sem, mert 1949-ben Hontot már menesztik:
nincs ideje hozzá. De addig: lendít még
egyet a színház demokratizálásának
kerekén. A közönségszervező munka, a
gyárlátogatások, a részletre vásárolható
bérletek az inflációban vergődő pénztelen
tömegek számára is megközelíthetővé
teszik a kicsiny színházat, melynek mű-
sora úgy törekszik közérthetőségre, hogy
azért egy lépéssel már meg is haladja az
addigi ízlésátlagot. Játszik Shaw-t, kitágítja
a műsort az orosz klasszikusokkal (Holló a
hollónak, Kispolgárok), a Lúdas Matyi és A
fösvényből magyarított Zsugori előadásával
pedig a Független Színpad hagyományait
óhajtja folytatni. Új magyar drámában még
nem-igen válogathat, a szovjet műsorral
pedig - a Kisunokám kivételével - nem arat
sikert.

E korszak örökké emlékezetes színházi
élménye maradt az Egerek és emberek című
Steinbeck-dráma előadása Bálint György
rendezésében, Greguss Zoltán és Ladányi
Ferenc szívszorongató páros játékával a
főszerepekben. A kegyetlenség és a háború
élménye után az amerikai agrárproletárok
embersége az embertelenségben, sóvárgása
a

boldogság után oly reminiszcenciákat és
nosztalgiákat ébresztett, s oly katartikusan
hatott a szépségre mohón áhítozó
közönségre, mint csak a legnagyobb mű-
vészi alkotások képesek. Elsősorban ez az
előadás jut eszünkbe, ha az akkori Madách
Színházra gondolunk, de dicsőségéhez már
ennyi is éppen elég.

Az 1949-es államosítással a magán-
színházak legjobb erői kerülnek a szín-
házhoz. Ott van Greguss Zoltán, Tapol-
czay Gyula, Dayka Margit, Tolnay Klári,
Darvas Iván, Uray Tivadar, Lehotay
Árpád, Gombaszögi Ella, Újlaky László,
Lázár Mária és még sokan mások a leg-
nagyobbak és a nagyok közül. Az első
előadás: A kertész kutyája, Bajor Gizivel a
főszerepben voltaképpen a Nemzeti
Színház vendégjátéka volt, de a bájos,
ironikus, csupa jókedv színpadi produkció
- Pártos Géza rendezői műremeke -
természetszerűleg a játék helyének, azaz a
Madách Színháznak hozott sikert és
közönséget, ami alaposan ráfért; mert
merész káderpolitikánk kissé kíméletlenül
egy huszonöt éves, tapasztalatlan, szovjet
színiiskolát végzett művésznő, Barta
Zsuzsa vállára rakta a színház vezetésének
kényesen nehéz feladatát. Szerencse, hogy
ott áll mellette segítő-készen és
támogatólag a rendező és Mészöly Dezső
dramaturg. Bár nem könnyű a felsőbb
vezetés számos követelményének eleget
tenni, még így is születik e rövid
időszakban (1949-1951) két remek
előadás: az egyik a fergeteges humorú
.Liliomfi (rendezte Pártos Géza és Horvai
István), mely mindnyájunk legnagyobb
gyönyörűségére Csipkerózsikaként ébredt
új életre a tetszhalálból Mészöly Dezső
átdolgozásában, és egy nagy sikerű film
alkotására inspirálta Makk Károly
filmrendezőt; a másik pedig Móricz
Rokonokja volt Móricz Virág és Thurzó
Gábor dramatizálásában.

Noha a szovjet műsorból a színház nem
a legszerencsésebb kézzel válogat, a Tur
testvérek darabja, a Villa a mellék-/lírában és
Kornyejcsuk Bodzaligetje jó előadás, és
szép közönségsikert arat.

A hős falu (1951-1956)

Az ötvenes évek dogmatikus kultúr-
politikája - ha csak az a kritikai realizmus
pecsétjével nem volt hitelesítve -
igyekezett elszigetelni a színházat mind a
játékstílusban, mind pedig a műsorban a
polgári korszak nagy értékeitől, s a szo-
cialista hagyomány szűk értelmezése még
Brechtnek is ajtót mutatott. Mégis, a

Nemzeti Színháznak például egyik fény-
kora esik erre az időre. És a Madách
Színháznak is. Mi tette? Az őszinte rajon-
gás? A hit? A színház megváltó erejébe
vetett bizalom? Mind együttesen. De el-
sősorban az, hogy ott van egy sereg
nagyszerű művész: az ő tehetségük ugrat
át a vizesárkon és a többszörös
sáncgyűrűn, mellyel a művészetet a veze-
tés olykor körülkerítette.

Az Állami Madách Színházzal szemben
támasztott igényeknek szűk immár a régi
otthon: 1951-ben az Izabella téri Magyar
Színházba költöztetik. (A további
növekedés már szaporodás útján, a réginek
mint Kamaraszínház-nak az
anyaszínházhoz csatolásával történik
1954-ben.) Az igazgató Horvai István, aki
szovjet tanulmányútjáról nemcsak
rajongást, hanem Sztanyiszlavszkij
rendszerének és módszerének mély
ismeretét is magával hozta, most a helyes
értelmezés ádáz homousion és homoiusion
háborújának, mely akkortájt folyik
színházi életünkben, egyik védőállását
építi ki színházában. A módszer és a
rendszer varázsszavait mormolja min-
denki, erről folyik a szó a Nemzetiben és a
színházi konferenciákon is; senki sem
marad ki a cselekvés fő vonala, a fő
feladat, a „szuperfőfeladat" s a drámai
fordulópontok kitalálásának gigászi tár-
sasjátékából, s bummedlit kaphat a fejére,
aki egy shakespeare-ien bonyolult dráma
eszmei mondanivalóját nem vágja ki
egyetlen tőmondatban, ha kérdik. A fizikai
cselekvések körüli skolaszticizmus
végeérhetetlenül hosszú, rengeteg tevés-
vevéssel teletűzdelt előadásokra, a szerves
élet színpadi megteremtésének anítása
pedig oda vezet, hogy minden egyes
szereplőnek végig kell gondolnia, sőt,
rögtönzések formájában el is kell játszania
szerepen kívüli életének majd egész
folyását.

Volt ugyan szószaporítás és időpocsé-
kolás is, de a végeredmény: nagyszerű
előadások születnek a Madách Színház-
ban, melynek műsora ekkortájt formálódik
nemzeti színházian sokrétűvé. Mi
varázsolja elő ezt a csodát? Az, hogy a
színházban pontos rendezői terv szerint
valóban érvényesül az eszmei tartalom, és
a drámai fordulópontok határozott
felrajzolásával a cselekvés fővonala, ami
minden jó előadás sine qua nonja ; az, hogy
a művészek valóban átélik és szervesen
odatartozó cselekvéseken keresztül építik
fel szerepeiket. Egyszóval, ha túlka-
pásokkal és néha félremagyarázásokkal is,
de a színház valóban azzal a Szta-



nyiszlavszkij-módszerrel él, amely - akár
tudatosan követik, akár nem - mindig is a
legjobb iskolája volt és maradt az igazi
színjátszásnak.

Szép volt a Farkasok és bárányok elő-
adása Hont Ferenc és Horvai István
rendezésében, a kicsit terjengős Romeo és
Julia, amelyet Pártos Géza, a szenve-
délyes Nóra, amelyet Bozóky István és a
romantikus pátoszú Királyasszony lovagja,
amelyet Vámos László, a forradalmi
ihletésű A Kreml toronyórája, amelyet
Horvai István rendezett. És mindenek-
felett szép volt a forradalmian lelkesítő A
hős falu és a harsánynak bélyegzett stílusú
színház halk, finom izzású Három nővére -
mindkettő Horvai István rendezésében.
Ezek az előadások Tolnay KIárinak,
Dayka Margitnak, Tímár Józsefnek,
Darvas Ivánnak, Ladányi Ferencnek,
Pécsi Sándornak és a többi nagyszerű
művésznek adtak alkalmat arra, hogy
művészetüket továbbfejleszthessék,
éspedig nemcsak abban a szerep-körben,
amelybe az addigi gyakorlat szerette
volna beskatulyázni sokszínű
egyéniségüket.

Sztanyiszlavszkijból indul ki a drama

turgia munkája is: a színjátszásról szóló
tanításaiból szűri ki a drámaépítésnek azt
a módszerét, mellyel aztán színpadi szóra
bírja Sarkadi Imrét. Az Út a ta-nyákról így
keletkezett. A Szeptember is e korszakban
került előadásra, s a Madách Színház
akkori dramaturgiájának köszönhetők
Hubay Miklós nagy sikerű darabjai is, az
Egy magyar nyár és az István napja. Hősi-
romantikus korszaka ez a Madách
Színháznak.

„Hiszek az emberek jóságában"
(1956-1976)

Az utolsó húsz esztendőt három kisebb
szakaszra szabdalja az idő. Igazgatók -
Greguss Zoltán, Téry Árpád, Ladányi
Ferenc - jönnek-mennek az elsőben (ké-
sőbb Both Béla, majd Ruttkai Ottó, 1972-
t(31 Ádám Ottó az igazgató), mely a
konszolidáció éveire esik: a színház, máig
ható érvénnyel kifejezi önmagát; nem
véletlen, hogy e korszak 1961-ben a Lenin
körúti épület drága ajándékával fejeződik
be; a másodikra, egész irodalmi és
művészeti életünkkel párhuzamosan, a
nagy felfutás jellemző, míg a harmadik, a
jelen idő, a 60-as évek végén kezdődik, és

kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel, de
igyekszik tartani a másodikban elért csúcs
színvonalát.

Felszabdalható - mégis, egy tömbben
kell tárgyalni ezt az utolsó húsz esztendőt,
mert azonos tendenciák kísérik elejétől
végig, s mert sem a műsorban, sem az
alkotó művészek fejlődésében nem láthatók
éles cezúrák.

Az 1956-os ellenforradalmi tragédiára
sokféle a felelet. Válaszol rá minden egyes
ember és intézmény a maga módján és
eszközeivel. De a színház válasza soha-sem
lehet leegyszerűsített, mert a művészi
együttesből az alkotók egyéni szólama is
kicsendül, és mert a színház se nem tár-
sadalomtudományi intézet, se nem labo-
ratórium, ahol a formátlan anyag kikris-
tályosítható. A színház (mely Vörösmarty
szerint „a világ kicsiben") a szerves, bo-
nyolult élet, „bogár, hínár, a kegyetlenség
és a jóság". A választ a kor kérdéseire a
színház alkotó művészei a műsornak és a
játék stílusának alkatuk és életfelfogásuk
szerinti kialakításával adják meg. Így járják
újra körül a problematikussá vált értékeket,
és analizálva a múltat, így tartanak
önvizsgálatot, s próbálnak rátalálni az
ember köz- és magánéleti magatartásának
igaz útjára.

A műsorban, a tovább őrzött Gorkij,
Csehov, Shaw, Sarkadi és Hubay mellett
helyet kapnak a dogmatikusság kiközö-
sítettjei; a haladó nyugati kortárs dráma-
irodalom; Németh László drámai oeuvre-
je, és Brecht, aki a Kurázsi mamával és a
Puntila úrral való kísérletezés után A kau-
kázusi krétakörrel Ádám Ottó poétikusan
szép rendezésében - végre megtalálja az
utat a hazai közönség szívéhez; előtérbe
kerül a századforduló magyar polgári
drámairodalmi hagyománya is. Az adott
társadalmi kérdésekre felel Illés Endre és
Karinthy Ferenc, és megszólalnak a
legifjabb magyar írók, de Fejes Vonó Ig-
nácán, Kamondy Vád és varázslatán s
Müller Péter Mártáján kívül a színház
dramaturgiája e téren nem hoz létre
jelentős értékeket, ellenben bőven, de
mindig finom ízléssel válogat a Családi
ágytól egészen a A Napsugár-fiúkig abból a
nemzetközi és magyar kommersz
műsorból, mely nélkül egyetlen állandó
színház se tudott még megélni. (Hát még
kettő!)

A játékmód az ötvenes évek hősi,
barokk zsúfoltságú stílusával szemben
modern realizmusnak nevezi magát:
egyszerűségre törekszik, kerüli a túlját-
szást, a nagy gesztust, a kívülről bevitt
színpadi cselekvéseket, s egy lecsupaszí-

Németh László Széchenyijének 1957-es előadása (Bárdi György és Tímár József) (MTI fotó)



tott, csupán a lényegre koncentráló
Sztanyiszlavszkij-módszer szerint legfőbb
igyekezete a művek bensőséges, lélektől
lélekig ható tolmácsolása a szerves élet
megteremtésének színpadi eszközeivel.

A világsiker után végre nálunk is be-
mutatják 1957-ben az Anna Frank napló-ját, s ez
nemcsak azért nevezetes színház-történeti
esemény, mert itt mutatkoznak meg először
Ádám Ottó összes nagyszerű rendezői
kvalitásai, mint a tiszta értelmezés, a
bensőséges egyszerűség s a hét-
köznapokban a mindennapi élet áb-
rázolásának az a pátosza, mely egyedül az
ő sajátja, s amely oly fűtötté teszi Gorkij-
és Csehov-rendezéseit, hanem mert
jelentkezik benne egy olyan motívum,
mely végigvonul Ádám Ottó egész későbbi
pályáján, behatol élet-felfogásába és
színházművészeti koncepciójába, és
döntően befolyásolja a szín-ház
gyakorlatát.

Anna Frankot egy padlásszoba börtö-
nébe zárja az embertelen külvilág, de e
börtön menedék is, ahol a mérhetetlen
boldogságigényből szerelmek s apró
örömök ébrednek, ahol nem vész el a hit,
ahol az örök rettegésben is él és fel tudja
mutatni emberségét az ember. „Bármi
történt is, hiszek az emberek jóságában" -
így indul a halálba a tizenöt éves Anna
Frank, amikor a börtön-menedékben rátör
a külvilág brutalitása.

Börtön és menedék a döblingi őrültek-
háza Németh László Széchenyijének is,
aki tiszta emberséggel él a zárt falak közt,
míg csak kezébe nem nyomja az
öngyilkos fegyvert a kegyetlen világ; és
menedék a Malhiász-panzió otthona, ez a
kis sziget, ahol az idő rontó erőivel
szemben a szereplők megőrzik tiszta
emberségüket. És menedékhely-börtön
Marco és Rodolfo, következésképp az
egész család számára Eddie Carbone ott-
hona Miller: Pillantás a hídról című racine-i
tragédiájában, ahol becsület és pusztító
szenvedélyek küzdenek meg egymással
Eddie lelkében. Csak az embertelen
törvények formájában manifesztálódó
kegyetlen külvilág hatására vész el a
becsület, de tisztán felragyog újra, amikor
Ádám Ottó rendezésében Eddie szinte
maga provokálja Marco jogos bosszúját.
És menedékhely - az Éjjeli menedékhely.
Ádám Ottó itt, a mélységben lakók
lelkében is felmutatja az elveszíthetetlen
emberséget, és Luka szerepének
értelmezésével megcsillantja a boldogság
lehetőségét is. E menedékhely-motívum
egészen Karinthy Ferenc Gellérthegyi álmok
című darabjáig kíséri végig Ádám

Ottó művészi pályáját; lényege abban
summázható, hogy míg ránk nem tör a
kegyetlen világ, a magunk kis menedék-
helyén viszonylagos boldogságban és
örömök közt élhetünk, ha megőrizzük
emberségünket és a jóságot, mely
mindnyájunk elidegeníthetetlen tulajdona,

A művész és a mű teljes értékű talál-
kozásai Ádám Ottónak ezek az alkotásai;
nem véletlen, hogy bennük juttatta el a
színház művészeit, Tolnay Klárit, Vass
Évát, Gábor Miklóst, Pécsi Sándort,
Basilides Zoltánt, Cs. Németh Lajost,
Psota Irént, Zenthe Ferencet, Tímár
Józsefet, Váradi Hédit művészetüknek

abba a magasságába, ahonnét egyéniségük
legmélyebb rétegeibe pillanthatott a szem.

Dekoratívabb és teátrálisabb, de pszi-
chológiailag nem kevésbé hiteles, ahogy
Vámos László formálja meg színpadi
csúcsteljesítményeit, s A vágy villamosának
illúziókergetésével szemben a Yermában a
biológiai lét szenvedélyes szerelmének
igenlésével, a Hamletben pedig az igazi
emberi cselekvés felkutatásának kate-
gorikus imperativuszával ad választ a kor
kérdéseire. A három remek rendezés
Tolnay Klári, Psota Irén és Gábor Miklós
három remek alakítását indukálja.

Pártos Géza - Füst Milán színpadi
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felfedezője és propagátora (Boldogtalanok,
Negyedik Henrik, Catullus) - sötétebb
színeket lát; szinte törvényszerű, hogy ő
állítja színpadra az Oszlopos Simeont, s
hogy a boldogság lehetőségét csak oly
nosztalgikus-fájdalmas módon csillantja
fel, mint az Elveszett paradicsom gyönyörű
előadásában.

Both Béla az új magyar és a népi de-
mokratikus darabok erőteljes konfliktu-
sokra figyelő rendezéseivel társadalmi-
politikai elkötelezettségéről tesz tanú-
ságot, a költői Lorenzaccióban pedig
sokoldalúan boncolja a korra olyannyira
jellemző cél-eszköz-etikum viszonyát.

A színház rendezői - Lengyel György,
Kerényi Imre és Szirtes Tamás ifjabb
nemzedékét is ideértve - azonos eszmei-
politikai alapról, de alkatuknak és mű-
vészi hajlamaiknak megfelelő különböző
megközelítéssel nyúlnak korunk prob-
lémáihoz. Az 1956-76-ig terjedő idő leg-
kimagaslóbb produkciói mind-mind azt
fogalmaztatják, hogy melyek az ember
valódi értékei, és hogy ezeknek megőr-
zése mellett miként kell élnie és cseleked-
nie közvetlen környezetében és a társa-
dalomban.

„Mert a tragédia véres és borzalmas"
(Hevesi Sándor)

A Madách Színház az érdeklődés hom-
lokterében áll, mert évenként robban egy-
egy Madách-bomba: az Othello, a Csillag
a máglyán (csak az Abélard és Heloďse-ról
derült ki, hogy könnygáz a töltete, mint
Létay Vera szellemesen aposztrofálta),
mert számos külföldi vendégjátéka aratott
osztatlan sikert, és mert az utóbbi
években Ádám Ottó több interjúban is
kifejtette művészi és szín-házvezetői
nézeteit, s ezzel a színházat alakító
számtalan faktorból fény derül legalább
egyre, a szándékra, mellyel a

művészi gyakorlat összevethető. Ádám
Ottó bizonyos konzervativizmus mellett
tesz hitet, s ez nagy bátorság minden újat,
művészi szélhámosságokat is kriti-
kátlanul elfogadó korunkban. Ádám Ottó
„kísérletezés helyett" inkább az
„életképes régieket" akarja előtérbe
hozni; elutasítja az antiszínházat, a ke-
gyetlen színházat, mely szerinte inkább
szoktatja az embert, mintsem elriasztja a
kegyetlenségtől; „dehumanizáló
irányzatok" és „romboló indulatok"
helyett meghirdeti az ember és világa
közötti harmóniát a jóság példájával,
mely „az egyetlen, amitől az embertelen-
ség csökkenése remélhető".

Bizonyos, hogy humanizálni s nem
dehumanizálni kell az embereket, az
azonban már korántsem, hogy ez a jóság
felmutatásával és a kegyetlenségnek
színpadi kirekesztésével érhető el; bizo-
nyos, hogy a régi értékeket meg kell
őrizni, de az már egyáltalán nem, hogy a
kísérletezés rovására, ami ellentmond
Ádám Ottó korábbi nézeteinek is, melyek
a Színház- és Filmművészet 1955. decem-
beri számában megjelent Levél a Szövetség
új vezetőségének című cikkében így fogal-
mazódnak meg: „A lábunkat így biztosan
nem fogjuk kitörni, de új utakra se
nagyon találunk." Bizonyos, hogy ige-
nelni kell a szépséget (Ádám Ottó hivat-
kozása Asztrov szavaira a Ványa bácsi-
ban), de az már korántsem, hogy har-
móniát kell teremteni azzal a világgal,
mellyel nem vagyunk s nem is lehetünk
minden vonatkozásban megelégedve,
következésképp egyáltalán nem bizonyos,
hogy a diszharmonikus korunk
megváltozott életformájára felelő anti-
színházat el kell utasítani.

Az öncélúan kegyetlen színházzal
semmi dolgunk sem lehet, de úgy tűnik,
hogy Ádám Ottó a kegyetlenséget

ah ovo ki akarja rekeszteni színházából.
Shakespeare-nél „a véres történés mindig
a szépség köntösében jelenik meg -
mondja Ádám Ottó -, nem pedig a maga
naturális brutalitásában". Igen. Csakhogy a
szépség köntöse maga a mű egésze, de
hogy az Athéni Timon, Macbeth vértől
csöpögő keze, a hamleti vérfürdő, III.
Richárd rémtettei vagy a megvakított
Gloster ne lenne brutálisan kegyetlen - az
legalábbis kétségbe vonható. S a görög
tragédia - Oidipusz önmegvakíttatása,
Aigisztosz kiöntött vére, Medeia
eleveneket elevenen elégető bosszúaján-
déka és gyermekgyilkossága - még ennél
is kegyetlenebb. „Mert a tragédia véres és
borzalmas - írja Hevesi Sándor. - A
tragédiát néző és a tragédiát élvező ember
megjárja a poklokat, vagyis az élet
mélységeit, hogy magára eszmélhessen."

Azt írja továbbá, hogy a XIX. és a XX.
század polgári közönségével szemben: „A
nép. . . a tragédia borzalmain is keresztül
tudott hatolni, és megifjodva,
megacélosodva került ki a tragikai vér-
fürdőből."

Persze semmi sem, Hevesi sem szent-
írás, de feljogosít a rá hivatkozásra Ádám
Ottónak az a Hevesiéhez hasonlító tétele,
hogy „Az igazi drámának naiv közönségre
van szüksége, ilyenkor a dráma az egész
embert ragadja meg, ez a színház lényege."

Messze hangzik, amit Ádám Ottó, a
Madách Színház igazgató-főrendezője
mond -- reagál rá az egész ország művészi
közvéleménye, de azért is roppant fontos,
mert jelentékeny ember igéjének az a
természete, hogy testet ölt, és behatol az
élet, ez esetben a színház gyakorlatába.

És most térjünk vissza az Anna Frank-,
azaz a menedékhely-motívumhoz, mely,
mint már említettük, oly mélyen
beszivárgott Ádám Ottó életfelfogásába,
színházról vallott nézeteibe és - szug-
gesztív egyéniség lévén - az egész színház
művészetébe is. Számos jel utal arra, hogy
a Madách Színház menedék-hely akar
lenni, ahol a néző „boldognak" és
„embernek" érezheti magát. De ezzel a
menedékhely-motívum eredeti tartalma
odalett.

Mert az Anna Franktól egészen a
Mathiászpanzióig és még tovább - Ádám
Ottónak, egyszersmind a színháznak e
legszebb és leghumánusabb elő-adásaiban
- a tragikus töltés és a katartikus hatás épp
abból származott, hogy bár nem volt
állandóan jelen, de fenyegetett, sőt végül
rátört az ember szépséggel és jósággal
körülbástyázott gyönyörű éle-

Jelenet az Anna Frank naplójából (Kiss Manyi és Vass Éva) (MTI fotó)



tére az embertelen külvilág. Epp e szün-
telen fenyegetettséggel szemben ragyog-
hatott fel oly tisztán az emberség és a
jóság, s épp az elvesztés, az elpusztít-
hatóság fájdalmának rávetülő árnyékától
kapott a boldogság oly torok-
szorongatóan édes ízeket. Számos jel
utal arra, hogy a Madách Színház, az
eredeti menedékhely-motívum
megcsonkítása és eltorzítása árán, az élet
valóságának tagadásával, egyszerűen csak
kellemes színház akar lenni, holott a
kegyetlen színháznál csak a kellemes
színház kegyetlenebb, mert a véres élet
kirekesztésével elolcsósítja a szépség, a
jóság és a boldogság igazi tartalmát, s
megfosztja az embert a katarzis
lehetőségétő l .

Nyilván a kellemesség jegyében nyúl a
színház az utóbbi időben kissé gyak-
rabban a nélkülözhetetlen, de csak mód-
jával adagolható kommersz műsorhoz:
ezért játssza Shaw-nak főként a kellemes
darabjait , s azokat is oly ártalmatlanul,
hogy az ember nem érti , miért volt a
szerző a maga korában fenegyerek. S egy
nagyon fájdalmas pont: köztudott, hogy
a századforduló polgári magyar
drámaíróit megalkuvásra kényszerítette
az idő ; önvallomásokból, kortársi meg-
jegyzésekbő l , de az irodalomtörténeti
értékelésbő l is tudjuk, hogy lényegesen
többet tudtak és akartak mondani ko-
rukról és életükrő l kimondott szavaik-
nál. Molnár Ferenc például látszat és
valóság ellen tétéreépített dramaturgi-
ájával az egész fennálló rendet negálta;
ezzel szemben az Olympia és A hattyú
holott csirkefogók és pszeudokarrie-
risták marakodása is lehetne ma sem
volt több a Madách Színház előadásában,
mint az uralkodóház kedélyes iróniája;
az Egy, kettő, három pedig társadalmi
görbetükör helyett jópofa svihákság;
Bródy Királyidilljei - elveszítvén ironikus
felhangjukat - megmaradtak puszta
idil lnek, s Szomory egyfelvonásosa, a
Botrány az Ingeborg koncerten, ez az
abszurdok abszurdja, nem volt több,
mint egy blőd kabarétréfa. Pedig az
,,értékek meg-őrzésének" Ádám Ottó-i
elve azt követel-né, hogy az írók
kiérezhető intencióinak megfelelően
tegyük hozzá e darabokhoz, ami belő lük
társadalomkrit ikából kimaradt, mintsem,
hogy tompítsuk még a meglevőt is.
Valószínű leg a durvától és kegyetlentő l
való irtózás, i l letve a kellemesség igénye
kívánta meg, hogy a szín-ház nem merte
megmártani Peer Gyntjét nyakig a
mocsokban, s hogy a Szentivánéji álom
ártatlan mese volt, holott már Brookék
előtt is tudtuk, olyasmit mond a

szerelemrő l és a szexualitás örvényeirő l ,
amit a reneszánsznál még mindig jóval
prűdebb korunkban csak tizennyolc éven
felüli néző inknek ajánlhatunk.

A régi értékek konzerválása és a kísér-
letezés elutasítása a kegyetlenség kire-
kesztésének elvével megtámogatva
áttételesen bár, de a mindenkori meglevő,
a van apológiájára vezet, mint ahogy -
tudatosan vagy öntudatlanul - érvényre
jutott is már ez a nézet a fent említett
kellemességekben, de főként abban,
ahogy Arkagyina és Trigorin megigazul a
Sirályban Nyinával és Trepljovval
szemben. És ott munkál a mégoly
izgalmas és zseniálisan színpadra áll ított
Othellóban is. Mert minél több múlik a
véletlenen, minél átlátszóbbak Jago
mesterkedései, annál törvényszerűbb
Othello és Desdemona tragédiája, akiknek
lázadó szerelmét nem tűrheti el a meglevő
világ, a fennálló rend; minél emberibb,
pszichológiailag minél reálisabb Jago,
annál véletlenszerűbb a tragédia, mert
hisz azt sugalmazza, hogy Othello és
Desdemona szerelmük idil l i menedéké-
ben máig is élnek még, ha Othello be
nem dő l ennek a kedves csirkefogónak.

Lehet, hogy mindez felesleges gond;
mert a Madách Színház a Csillag a mág-
lyán előadásával az igazi tragikum felmu-
tatásának útjára lépett, és fejlődésének új
szakaszába lép. Mert Ádám Ottó mű-
vészi zsenijétő l és szakemberi tudásától
nem kevesebbet várunk, mint hogy vált-
son meg bennünket, ahelyett, hogy szép
előadásokkal gyönyörködtetné mindkét
Madách Színház rajongó közönségét.

ISZLAI ZOLTÁN

Betonozók a Nemzetiben

Gelman: Egy ülés jegyzőkönyve

Első változatában filmforgatókönyv volt
(később Prémium címmel el is készült a
fi lm Mikaeljan rendezésében)
Alekszandr Gelman drámája, az Egy ülés
jegyzőkönyve, amelynek első és leghíresebb
színpadi előadása Tovsztonogov nevé-
hez fűződik. Nálunk 1976 februárjában
Egy pébé-ülés jegyzőkönyve címmel már
közölte a Szovjet Irodalom Elbert János
invenciózus, színpadszerű és - nyelvileg

fordulatos magyarításában. A Nemzeti
Színház szeptember végi, évadkezdő be-
mutatója megelőzte a szovjet fi lm no-
vember hetediki magyarországi premier-
jét , de követte a Z s u r z s Éva rendezésé-
ben készült tévéváltozatot, amit a fordítás
folyóiratközlésével egyidőben, február-
ban sugárzott televíziónk.

Hogy ez a „köztes-másodvetéses" idő-
zítés vajon jót tesz-e a színházi előadások
látogatottságának, azon nem árt meditál-
ni egy percet. Egyértelműen jó ötletnek
mindenesetre csak a lapközlés meg a tévé-
adás szándékos egyeztetése látszik. (Re-
mélhető , hogy valóban szándékos, nem
csak „így jött ki a lépés" .) Kár viszont,
hogy mindez nem a dráma úttörő színre-
vitele után történt néhány hónappal.
Ugyanis ennek az értekezletformában
megjelenő , nagy horderejű társadalmi
konfliktust tárgyaló vitaösszejövetelnek
az ideális színhelye valószínű leg a lelki
rezdülésekre magától értetődőbben és
élénkebben érzékeny televíziójáték - ál-
talában.

Kivéve, ha nem bont törvényt a szín-
házi rendező valamilyen átfogóan fontos
és lényeges motívumot (nézőpontot)
választó rendezési koncepciója, darab-
szervező elképzelése.

Leningrádban Tovsztonogov kivételes
koncepcióval és színészekkel (Pusztohin,
Kuznyecov, Kiril l Lavrov) lett úrrá a
hendikepen, amivel a fi lmváltozat ko-
rábbi bemutatója miatt meg kellett bir-
kóznia. ;A Gorkijról elnevezett Drámai
Színház vezénylőrendezője a riportdráma
135 perce alatt 36o fokot elmozgó forgó-
színpaddal hangsúlyozta azt, hogy a
résztvevők - szereplők és közönség a
napirenden kívüli napirend letárgyalása
után más emberekké válva hagyják cl a


