
a szépség iránti nosztalgia és a boldogság
fájó reménytelensége, ha Balogh Kálmán
egy kikapós patikusnéval találja magát
szemben! Ebben az esetben nincs
konfliktus, nincs mondanivaló, nincs
darab. Pontosabban ez már egy másik
darab. Szép Ernő szomorú szépségű
lírájából így lesz a Madách Színházban
rossz Molnár Ferenc-i vígjáték. Erről írta
volna Illés Endre ezeket a jellemző soro-
kat: „Forró, legforróbb líra, vágy, sóhaj,
kitörés mindaz, amit fiatal hősével élet-
ről, szerelemről, magányról, boldogságról
elmondat, majd ugyanezeket a mon-
datokat a következő pillanatban, más
fénytörésben, kegyetlenül kifordítja, s
közben még azt is megvalósítja, hogy
kegyetlenség nélkül kegyetlen." ?

A harmadik felvonás a nagy leleplezés.
Nem a szerelmeseké, hanem az álmoké.
Az illúziók és a valóság összeütközéséből
csak az utóbbi kerülhet ki győztesen. A
vaskos realitás diadalmaskodik az álmok
hazugul szép világán. A felvonás Kálmán
és Fábián, a „pesti segéd úr" és a vidéki
kis laboráns beszélgetésével indul.
Kálmán nyelve hemzseg a pesti
argókifejezésektől: flört, lieson, monokli,
blazírt, kaccenjammer, fixíroz. Elképzelt
nagyvilági kalandjait meséli a kis
suhancnak, aki csak „kutyálkodik".
Kálmán megbotránkozva hallgatja a cse-
lédlányokról szóló vaskos történeteket, és
álomtündéreihez menekül. Akik - mihelyt
egyedül marad - meg is jelennek. A sok-
sok fényes ábrándkép: Sylvia, Carmen, a
dáma, a hercegnő, a királynő mind
Kálmán szerelméért könyörög.
Kábulatából az ablak alatt felhangzó ének
téríti magához: Kati, a patikusék kis
cselédje mosogat. A befejezés ironikusan
kijózanító: a ragyogó álmokból ébredő
Kálmánnak be kell érnie a loncsos kis
cseléd szerelmével. Ez a csúcsa a kisszerű
valósággal történő tragikomikus
találkozásnak. Szép Ernőnél nincs
feloldás, nincs gyógyír a vágyakra -
fájdalmas-ironikus leleplezés van. Az ál-
mok csődjét sugallja a Patika keserű-
groteszk befejezése.

A kaposvári előadás lompos kis cse-
lédje egyértelműen és magától értetődően
ült bele a patikussegéd ölébe. A Madách
Színházban minden sokkal körülménye-
sebb és finomkodóbb. És erről nemcsak a
Katit alakító Tóth Enikő tehet. Az elő-
adás végén összeboruló két fej, a hegedűn
játszott sláger, a két fiatal epekedő-
édeskés beállítása hamis idillt sugall,
amely idegen a dráma egészétől. A Ma-
dách Színház előadása nem tudta vagy

nem merte felvállalni a világ groteszk
ábrázolását. Sem az első felvonás vaskos
brutalitásával, sem a patikusné életkorával,
sem a befejezés illúziótlan valóságával.

Mintha nem is ugyanazt a művet láttuk
volna Kaposvárott, Győrben és Buda-
pesten. Napjainkban is ritkaság; hogy egy
szerzőt ennyiféleképpen értelmezze-nek.
Az utóbbi két fiaskó okait keresve eléggé
egyértelmű választ kapunk. Szép Ernő
színpadi megvalósítása olyan arányérzéket
követel, mint az Örkény-drámáké: líra,
realizmus és groteszk szintézisét. Ha a
groteszk rovására a líra dominál - akkor a
Patikából szentimentalista mű lesz, minta
győri előadásban. Maár Gyula átírta a
darabot a szerző lényétől idegen, ám a saját
egyéniségéhez annál közelebb álló
szürrealista vízióvá. El-hagyta a teljes
harmadik felvonást a csattanó befejezéssel
együtt egy misztikus ködben örvénylő,
hamis álomjáték kedvéért. Saját képére
akarta formálni az írót, aki- szerencsére -
erősebbnek bizonyult, és ellenállt ennek a
törekvésnek. A Madách Színház előadása
azért fiaskó, mert az alkotóktól idegen
Szép Ernő groteszk világlátása. Ádám Ottó
egyet-len szálat bontott ki csupán ebből az
összetett műből: a realizmust, elhagyva a
groteszket és a lírát. A Patikát naturalista
polgári vígjátékként játszatni szük-
ségszerűen kudarcra ítélt vállalkozás ! A
kaposvári előadás az egyetlen, amelyik
hibátlanul meg tudta teremteni a Szép
Ernő-i szintézist: az álmok és a valóság,
líra és humor, groteszk és irónia sajátos
ötvözetét. Ezért a Patika egyszer támadt
fel csak igazi valójában: az Ascher Tamás
rendezte előadásban.

Szép Ernő drámái, úgy látszik, tovább
pihennek könyvsírjukban. Sajnálatos tény,
hogy azt a drámaírót, aki fél évszázaddal
megelőzve korát teremtette meg a lírai-
groteszk műfaját, éppen napjaink
groteszkben járatos magyar színháza nem
tudja újjáteremteni.

Szép Ernő : Patika (Madách Színház)
Rendező: Ádám Ottó. Díszlet: Szinte Gábor.
Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Világítás:
Götz Béla. Maszk: Bajkai István.

Szereplők: Gyabronka József, Papp János,
Piros Ildikó, Juhász Jácint, Almási Éva,
Horesnyi László, Némethy Ferenc, Dunai
Tamás, Gáti Oszkár, Basilides Zoltán, Cs.
Németh Lajos, Tóth Enikő f. h., Fillár Ist-
ván, Pádua Ildikó, Szerednyey Béla f. h.,
Vass Péter f. h., Lipcsei Tibor f. h., Ábra-
hám Edit f. h., Oláh Zsuzsa f. h., Hirlig
Judit f. h., Fráter Kata f. h., Pregitzer Fru-
zsina f. h.

DÉVÉNYI RÓBERT

A látomássá varázsolt
muzsika

Az Állami Bábszínház Bartók-műsora

Ha feltesszük a kérdést, melyik az a mű-
sorprofil, amely a Magyar Allami Báb-
színházat a kortársi bábművészet élvona-
lában jegyezteti, teljes joggal hivatkoz-
hatunk a zenei adaptációkra. A felnőttek-
nek szóló produkciók legjava kerül ki
immár több mint másfél évtizede ebből a
fertályból, és ezek bizonyulnak nemzet-
közi porondon is egyetemes színházkul-
túránk „legexportképesebb" kínálatának.

Hogy a bábművészet különösen alkal-
mas a zenés színház miniatürizálására, az
persze nem újság. Ismeretes, hogy Haydn
vagy Mozart nem egy dalművét, illetve
balettjét képzelte marionettfigurákra, sőt a
salzburgi bábszínháznak ma is teljes re-
pertoárja Mozart operáira épül. De az
Állami Bábszínház nem ezeket a hagyo-
mányokat folytatja. Törekvéseiket - né-mi
leegyszerűsítéssel - úgy lehetne jellemezni,
hogy a zenét elsősorban nem a bábfigura
leszűkített ábrázolási lehetőségeivel,
hanem a totális képzőművészeti látvánnyal
kapcsolják össze. Így a báb, noha
esetenként a drámai történés hordozója
marad, nem az emberszínészet tör-vényeit
mímelő szereplő, hanem a látvány egyik
komponense, és viszont: a képzőművészeti
környezet nem éri be az emberszínház
díszleteinek statikusságával, hanem -
kizárólag a bábművészetben
megvalósítható elevenséggel - játszik maga
is. A bábszereplő mint tárgy, maga is
képelem - a képi-tárgyi környezet maga is
szereplő. Erre a termékeny művészi
paradoxonra épül a Bábszínháznak
tulajdonképpen már Sztravinszkij
Petruskájától eredeztethető sorozata. E
koncepciót ars poeticaként magáénak vallja
a színház egész alkotó-gárdája az igazgató-
dramaturgtól, a báb-tervezőkön és
rendezőkön át a zenei direkcióig. (A
színészeknek talán vannak fenntartásaik.)
A gazdag hozadék esztétikai leltározásával
a mai napig adósok vagyunk. A műfaj hívei
mindenesetre meggyőzően érvelnek
amellett, hogy az öntörvényű bábművészet
közelebb fér-kőzhet a zene lényegéhez,
mint a társ-művészetek bármelyike.
Minthogy a bábszínpadi látvány egyben
látomás is,



a zene és a kép absztrakciós-stilizációs
szintje párhuzamosítható. Igy a színpad
nem csupán a drámai akciók színtere,
hanem szemléletessé teheti a zenei formát,
szerkezetet is. Nem mellékes, hogy ez az
ábrázolástechnikai forradalom a modern
képzőművészet ihletésével zajlott, így némi
irigységgel vegyes elismeréssel
elmondhatjuk, hogy a Bábszínház tetemes
előnyre tett szert az emberszín-házakkal
szemben, amikor invenciózusan integrálta a
modern látványeszközöket, fejéről talpára
állítva, tartalmi funkciót kölcsönözve
számos avantgarde irányzatnak.

E formanyelv egyre biztonságosabb
birtoklása elvileg tetszés szerint tágíthatta
volna a zenés adaptációk repertoárját. A
színház stratégiáját mégis a józan fon-
tolva haladás jellemezte. A tizenöt év ze-
nés bemutatóinak java eredetileg is szín-
padi mű: opera, daljáték vagy balett. A
felvállalt versenyszituációnak alkalmasint
műsorpolitikai okai vannak. Egy Háry
vagy a Bartók-balettek közkedveltsége
itthon és külföldön átsugárzódik az
„ínyencszínházra" is. (Mert az Allami
Bábszínház sokak szemében ma is az,) De
az ellenkezője is igaz: a társulat kul-
túraterjesztő szerepénél fogva nem szí-
vesen mond le arról, hogy a zene befoga-
dásához-értelmezéséhez drámai vagy
szövegbeli fogódzókat nyújtson. Ezzel
magyarázható, hogy mindeddig az ún.
kísérleti stúdióműsorokban bukkantak fel
olyan adaptációk, amelyek nem szín-padi
zenére készültek, de ezek is felkínálták a
közönségnek a szöveg vagy a program (a
zeneszerző által deklarált szüzsé)
sorvezetőjét.

A Bartók-centenáriumra készült Csak

tiszta forrásból című műsoruk újdonsága,
hogy a zeneszerző hat, koncertpódiumra
szánt művét dolgozza fel bábszínpadra.
Ebből egy, a Táncszvit, Bátranyosvár cím-
mel balettként már szerepelt az Operaház
színpadán, és a Bábszínházban is felújí-
tásnak tekinthető. A többi viszont most
vizsgázik először színpadi műként. A vál-
lalkozás kockázatos, de ez adja egyben
jelenítőségét. A műsort az 19o8---193o-ig
tartó első nagy alkotóperiódus műveiből
állították össze. Köztudott, hogy erre az
időszakra esik Bartók három színpadi
művének keletkezése illetve hányattatása,
amelynek következtében végleg el-fordult
a színház szélesebb publicitásától, és
rendkívüli drámai készségét kon-
certművekbe plántálta át. Mind a hat
produkció e kétségtelen drámaiságot fe-

A Cantata profana a Bábszínházban

Két figura a Cantata profanából (MTI fotók)



dezi fel a művekben, még ha kifejezése
nem is sikerül azonos színvonalon.

A színszerűsítés konvencionális for-
májával találkozunk a Két arckép adaptá-
ciójában. A mű gerincét képező Hegedű-
verseny-tétel aligha mondható program-
zenének, a sztori a színre alkalmazó (Ba-
logh Géza) szüleménye. E programot a
mű életrajzi helyzetéből bontja ki. A Két
arckép tulajdonképpen a Geyer Stefinek
szóló „elbocsátó szép üzenet". Bartók
úgy számol le ezzel a csaknem öngyilkos-
ságba kergető végzetes vonzalommal,
hogy az Ideálisnak képzelgett leányport-
rét a Torz karakter táncával elidegeníti.
Ez az egészséges kontrasztáló gesztus
adja a kompozíció életteli drámaiságát. A
szüzsé sajnos csak felületi keretet ad a
zenei történéshez. Egy ifjút látunk, aki a
lélek kapui mögé csábítva (fordított
Kékszakáll?) követi az Elérhetetlent,
hogy végül egyetlen találkozásban forr-
jon össze véle. (A szépelgő mondatot
kéretik macskakörmök között olvasni!)
A jelenet érzelmi telítettsége inkább ba-
lett-táncosokkal volna szuggesztívan
visszaadható, az egyhangúan sajkáló kel-
me- és ivorkapuk ez esetben nem helyet-
tesítik az emberi test kifejezőkészségét.
A sztori nem elég bábos, a látvány nem
elég látomásos. Bartók azt vallja, hogy a
zenét mintegy „narkotikus álomban"
komponálta, és a produkcióból épp ez, a
kábult fantáziaműködés hiányzik. A tör-
ténet poénja, hogy a Torz keringőhang-
jaira az Ifjú „kibelezi" a csábhölgyet, és
kiderül, hogy szerelmét méltatlan kócra
pazarolta (fordított Fából faragott király-
fi?) túl kézenfekvő ahhoz, hogy túlemel-
je a jelenetet a közhely szintjén.

A Falun programja a szlovák népdalok
szövegében adott. Hogy Bartók kitartóan
kereste a mű lehető legdrámaibb
formáját, az pedig a keletkezés történeté-
ből közismert. Nem érte be azzal, hogy
füzérszerűen sorakoztassa egymás mellé
a népdalokat, hanem egymásra vonat-
kozásuk felerősítésével életrítusok szoro-
san összefüggő egységévé sűrítette az
elemeket. Ezzel a módszerrel készült már
a Négy szlovák népdal című kórusmű és alig
valamivel később a Falun öttételes dal-
ciklusverziója. Urbán Gyula a második,
énekkari változatot adaptálta bábszín-
padra, amelyben a drámai sűrítés még kö-
vetkezetesebb, a három tétel: Lakodalom,
Bölcsődal, Legénytánc, a nász kultikus
fogalomkörében összegződik. (Bartók
maga sem tagadta, hogy a műnek Sztra-
vinszkij : Menyegző című színpadi oratóri-
uma volt egyik ihletője.) Urbán színszerű

sítési ötlete izgalmas és képzeletmozgósí-
tó. A művet egy stilizált szokásjáték hely-
zetével keretezi. Három maszkos alak, a
Vőlegény és a két Vőfély követel bebo-
csátást a Menyasszony házába. Fellépé-
sük virtuskodó, duhaj, szinte megteste-
sítői az erőtől duzzadó maszkulinitásnak,
minek következtében az útjukat álló
nagykapu is, amelynek betörésére ké-
szülnek, jelképes erotikus asszociációkat
kelt. Játékuk hangsúlyozottan földhöz-
(értsd: a színpad síkjához) ragadt, és ezzel
mintegy ellentételezik a női princípium
szertartásainak (leánysiratás, öltöztetés,
fésülés) testetlen lebegését. A kétfajta
stilizálás áthatása megkapóan értelmezi a
zenét: egyfelől a bevezető zenekari
giustók tenyeres-talpas bugrisságát, más-
felől az asszonysors fájdalmának a kóru-
sokban megszólaló titoktudó éteriségét.
A középkori szimultán színpadokra em-
lékeztető két síkot középen egy bölcső
kapcsolja egybe, amit a mű 2. tételében
használnak ki sokatmondóan. A bölcső
ékítményei életre kelnek, és születés, sors,
halál örök körforgását idézik. (A tervezés
Ámbrus Imre kitűnő munkája.)

Mint már említettük, a Táncszvit tulaj-
donképpen repríz, ismételt elemzése csak
gondolatmenetünk szempontjából indo-
kolt.

A műsorlap ajánlása szerint a produk-
ció „nem hordoz a megszokott értelem-
ben cselekményes mesét." Különös, de a
nézőnek mégis azaz érzése, hogy itt mégis
egy szabatos - ha nem is teljesen követ-
hető - szüzsére épülő bábbalettot lát.
Valamiféle alvilági kureszek fenekednek
újra és újra egymás ellen, a Rossz ösztö-
kéléseire, míg a küzdelmet harmóniává
nem oldja a Napvirág. Hogy miről van
szó, azt a műsorlap így pontosítja: ,,.. .
jelképes módon, az egész emberiség fej-
lődésének fő állomásairól, a közösséggé
válás egy-egy fontos pillanatáról kíván ...
szólni a közönséghez."

Úgy tűnik azonban, hogy a zene és a
színpad stilizációs-absztrakciós szintje ez
esetben meglehetősen eltérő. Nincs olyan
dogma, amely előírná, hogy a cselek-
ménynek közvetlenül kell a zenét kife-
jeznie, másfajta mellérendelési módoza-
tok is elképzelhetők - itt a diszkrepancia
mégis zavaró. A szüzsé akarva-akaratla-
nul értelmezi, sőt perszonifikálja a zenei
motívumokat, konfliktusos szembenállá-
sokat sugallva, Szilágyi Dezső meséjének
kívánalmai szerint. (Hatalom, agreszszió,
humánum stb.) A zenei gondolatok-nak
ez az „erkölcsi minősítése" valóban

nem ritka Bartók műveiben, elég talán a
Concertóra hivatkozni. De éppen a Tánc-
szvitre nem jellemző. Itt nem történik
egyéb, mint hogy román, szlovák, ma-
gyar, török, arab népzenei dallam- és rit-
musnukleonok a mű hatalmas fúziós
energiájától karakterüket megszüntetve-
megőrizve új képződményekké szerve-
sülnek. A sztori - Balázs Béla is bajlódott
hasonlóval - óhatatlanul leszűkíti az
értelmezést. Ugyanakkor kétségtelen,
hogy Szőnyi Kató rendezésének nem egy
mozzanata, így mindenekelőtt a lunáris
vízi éj megjelenítése, szemet gyönyör-
ködtető.

Az első rész három jelenetének egy-
másutánját két közjáték szakítja meg.
Pataky Imre jóvoltából a vásári báb- és
medvetáncoltató kap bebocsátást a magas
művészet hajlékába. Mindkét interlúdium
- Kicsit ázottan, Medvetánc - üdítően
szórakoztató, de korántsem adja olcsón a
bartóki zsánerképek humorát. Az effajta
„one man show" meglehetősen háttérbe
szorult a színház képzőművészeti
elkötelezettsége következtében. Pedig
mint a virtuóz mozgató és az álmélkodó
néző közös öröme bizonyította : érdemes
megkeresni helyét a színház mű-
sorrendjében.

Az est második részét a Cantataprofana
egymagában tölti ki. A szerkesztés ezzel
is utal a kompozíció központi helyére az
életműben és a műsorban egyaránt.

Az adaptáció feladatát ez esetben a szö-
veg, a ballada-kolinda egyértelműen
meghatározza. A bábszínpadon a Kilenc
csodaszarvas meséjének kell megelevened-
nie. De mit is jelent ez a történet? Meg-
fejtése ma már valószínűleg lehetetlen, a
kulcs örökre elveszett az ldő Thomas
Mann által mélységes mélynek, sőt fene-
ketlennek aposztrofált kútjában. A
szarvassá váló vadászok története mögött
totemisztikus, kultikus, keresztény-
allegorikus, pogány-panteisztikus hiedel-
mek vagy eredetmondák egyaránt felté-
telezhetők. Szerencsére Szilágyi Dezső
(szüzsé), Koós Iván (tervező) és Szőnyi
Kató (rendező) nem is ambicionálja,
hogy a balladai homályt átvilágítsa. A
színpad magát az elbeszélőceremóniát, a
balladajátszás és -mondás dramatikus
formáját ábrázolja. Köztudomású, hogy a
szájhagyományozó kultúrákban nincs
éles választóvonal az epika és a dráma
között, a múlt idejű felidézés és a megje-
lenítés számos átmeneti, irizáló módja
létezik. Az adaptáció e kettőségből indul
ki. Az epikus kórus, Ujfalussy József
szép szavaival, „nemzedékek egybemo-



sódó mesehangjának gomolygó ködéből
idézi meg a régi mítoszt", és ezzel egy-
időben a történet egy betlehemi bábjátékra
emlékeztető demonstrációban tárgyiasul. A
hármas játéktér - akárcsak a Falun esetében
- a középkori szimultán színpadot
formázza. A színpad síkján, de mintegy
koturnuson ágál a testó-kórus, archaizáló
kéz- és karmozdulatokkal engedve át
magát a mese révületének. Középen a
karácsonyi vendégváró asztal ad helyet a
báboknak, hasonlóan az asztali
betlehemezéshez. Innen indulnak a történet
hősei a legfelső síkra, a képzeletbeli hegyi
vadon magasába. Az adaptáció el-
választhatatlannak láttatja a mesét a me-
sélőktől. A tér képzőművészetileg struk-
turált zsúfoltsága is ezt a gondolatot szol-
gálja.

A játék helyenként megrendítően szép.
Torokszorongató az a képi crescendo,
amellyel a vadászó ifjak egyre teljesebben
töltik ki a felső képsíkot. Sokértelmű és
stiláris telitalálat a gyertyává váló poharak
metamorfózisa. És a sort még foly-
tathatnám.

Egyetlen ponton marad hiányérzetünk,
de ez éppen a ballada legfontosabb
mozzanata. A megjelenített drámának, az
Öregapó és a Legidősebb fiú tragikus
szóváltásának nincs egyenrangú képi ki-
fejezése. A híd lerombolása magyarázko-
dónak tűnik.

Költőien emelkedett viszont a vissza-
térés. Szilágyi meséjében a vadászok sorsa
a szarvassá változással nem zárul le. Még
egy csodás átlényegülés vár rájuk:
csillagokként költöznek az ég kárpitjára.
Noha a balladának ilyen olvasata néprajzi
szempontból talán alátámaszthatatlan,
művészileg meggyőző, mert a műalkotás
apoteózisának, öröklétének szimbóluma.
És hátha, igaza van Ipolyi Arnoldnak, aki
szerint „mítoszaink emlékei a csillagokba
emelkedve fel, onnét sugároznak még le
feledékenységünk egén át". Elvégre az ősi
csillagképnevek között még ott találjuk a
Szarvasnyomdoka, Szarvaslegelő
metaforákat is.

Végül őszintén sajnáljuk, hogy a szín-
ház akusztikai berendezése csak részben
birkózik meg feladatával, az énekes művek
szövege jórészt érthetetlen. Ezzel a műsor
közművelődési célkitűzése - Bartók
népszerűsítése a fiatalok körében - szenved
csorbát.

RÓNA KATALIN

Változatok egy
melódiára

A Varsói melódia Debrecenben
és Kaposvárott

Tizenkét évad telt cl azóta, hogy 1968-ban
a Katona József Színház színpadán Iglódi
István rendezésében Törőcsik Mari és
Sztankay István eljátszotta a Varsói
melódiát. Tizenkét évad nem kis idő. Sokat
változott, formálódott a világ, a
gondolkodás, a színjátszás, az ízlés, a
megítélés. Most hosszú szünet után szinte
egyidőben tűzte műsorára Zorin darabját
két vidéki színház, a debreceni Csokonai
és a kaposvári Csiky Gergely. S e két
előadás láttán önkéntelenül is felidézi az
emlékezet az elsőt. Próbáljunk meg a
három produkcióról együtt beszélni. Nem
az összehasonlítás igényével. Inkább azt
vizsgálva, miként változhat egy dráma a
rendezői felfogás, a színészi játék
törvénye szerint.

I.

Borongós, nosztalgikus dráma a Varsói
melódia. Lírai vallomás egy beteljesületlen
első szerelemről. Egy őszinte szerelem
nosztalgiájának története. Viktor, az orosz
egyetemista és Helga a moszkvai
konzervatóriumban tanuló lengyel leány
három találkozásának, fellobbanó, majd
szétszakadó és egyre inkább kihunyó ér-
zelmeinek meséje. A fiatalokat Zorin drá-
májában a törvény választja el, amely
megtiltja, hogy szovjet állampolgár kül-
földivel kössön házasságot. Ám e tör-
vény, a hatalom valójában csak ürügy
ebben a műben. Zorin számára csupán
egyetlen dolog létezik: a líra. Nem tit-
koltan az érzelmek mulandósága a fontos
a szerzőnek. A körülmények, a változó
világ, a történelem, a társadalom - meg-
annyi drámai téma - csak alkalom az érzé-
sek színpadi megfogalmazására. Zorin
csak megérinti a kort, csak annyira vá-
dolja; amennyire az hősei szempontjából,
a történet továbblendítéséhez fel-tétlenül
szükséges. Számára sokkal lényegesebb,
hogy a könyörtelenül a bensőből fakadó
lelki indíttatás kifejeződjék.

A Katona József Színházban tizenkét
évaddal ezelőtt Iglódi István úgy játszatta
el színészeivel a Varsói melódiát, hogy a
legmélyebbről jövő lírát ragadta meg a
drámából. Ma már, ha megkísé

reljük fölidézni az egykori előadás han-
gulatát, talán kissé túlságosan is szép-nek,
nosztalgikusnak tűnik. Pedig ez a
nosztalgia nem az előadásban jelent meg.
Sokkal inkább egy olyan időszak, olyan
rendezői pályakezdés és olyan színpadi
alakítás utáni nosztalgia ez, amely többet
jelentett egy egyszerű színházi be-
mutatónál. Iglódi István akkor olyan
valóságos, őszinte, emberi feszültségeket
hozott felszínre, a ma már túlságosan is
szenvedélyesnek, érzelmekkel telinek
tűnő drámából, amely különös
tündöklésbe vonta a Varsói melódiát. Tö-
rőcsik Mari pedig akkor kapta meg a
kétszereplős dráma női figuráját, ami-kor
eszközei kiteljesedtek. Amikor már
színészi énje elég erős volt ahhoz, hogy
emberi sorsról őszintén, komolyan be-
széljen. Amikor színészete képes volt
arra, hogy érzelmek születéséről és halá-
láról, vágyakról, sikerekről, kudarcokról,
bukásokról, kiteljesedésről és betel-
jesületlen lehetőségről, azonosulásról és
különválásról szóljon. Mert a múló idő-
ről vallani, egyszerre figyelt az emberi
kapcsolatokra és saját magára, egyszerre
volt gyöngéd és erős, szenvedélyes és
fegyelmezett. Nem titkolta a lírai szép-
séget, ám hogy az érzelem ne forduljon
érzelmességbe, alig észrevehető, lehelet-
finom iróniával tudta fűszerezni játékát.

Sztankay István higgadt, méltó partnere
volt Törőcsiknek. Játéka tökéletesen
egészítette ki a színésznő jellemformálá-
sát, pontosan egyensúlyozva a nyers va-
lóság és a költészet között. Tulajdonkép-
pen az egész előadás jellemzői így fog-
lalhatók össze: hű volt Zorinhoz, hű a
történethez, hű a költészethez és a nyers
valósághoz. Egy színésznői pályán, biz-
ton mondhatjuk, emlékezetes, soká érvé-
nyes pillanatot jelentett.

Ám azóta évek teltek el. A valóság,
világunk, zordabb, nyersebb lett. Mit tett
az idő ezzel a költészettel?

2.
A debreceni Csokonai Színházban Halasi
Imre rendezte meg a Varsói melódiát, a két
szerepet Markovits Borira és Cseke
Péterre osztva. Ez a Varsói melódia nagyon
is hű akar lenni írójához. Az érzelmekre, a
nagy indulatokra, a drámai szenvedélyre, a
túlfűtött hangulatokra figyel.

Két színész két szerepet játszik itt.
Találkozásokról szólnak, találkozásokat


