
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



mutatnak meg. Összecsapnak és rajon-
ganak. Küzdenek egymásért és önmaguk
ellen, ám mintha mégsem egy pályán
futnának. És ennek nem a drámai épít-
kezés az oka. Ebben az előadásban nem
egyszerűen arról van szó, hogy a két
ember a világ törvénye, saját életvitele
és sorsa miatt a beteljesületlen roman-
tikus szerelem hőse, áldozata lesz. Ez így
Zorin drámája. Ám a két ember Debre-
cenben nem találkozhat, a két színész
ugyanis nem azonos drámát játszik.

Markovits Borí lobog, ég, szenved,
őrjöngve dobja oda magát. Érzelmei, han-
gulatai, vágyai úgy változnak, ahogy
csak vulkánok törnek ki. Különösen a
második, a varsói találkozásnál szenved
és szenveleg látványosan. S ez a szerel-
mi kirobbanás nem vonzó, nem illik
ehhez a drámához. Kétségtelenül hatá-
sos, főként ami a melodrámát illeti.
Szenvedélyénél humora sokkal
halványabb, jellegtelenebb. Pedig Zorin
nem fukarkodik az ironikus színezettel,
és épp ez az az irónia, amitől a Varsói
melódia nem válik hitel nélküli
tragédiává. Markovits Bori mindebből
semmit sem érzett-

értett meg. Megszédítette, elbűvölte
Helga lírai története, magával sodorta
szenvedélye. Végül maga is elérzéke-
nyült saját magától. Így nem lett más
megformálásában a szerepből, mint egy
megható, szentimentális történetecske.

Markovits Bori mellett Viktor szerepét
Cseke Péter játssza. Cseke épp ellen-
kezőleg, az ironikus hangot érezte a
szerepformálás egyetlen lehetséges vál-
tozatának. Miközben semmit sem veszít
el Viktor érzelmeiből, nem engedi feled-
ni, hogy ez részéről sem futó kaland.
Eljátssza a siheder szertelenséget és a
megállapodott felnőtt kor komolyságát,
a türelmetlen mohóságot, a tapasztalat-
lanságot és a férfias megfontoltságot.
Egyszerre tud az elszalasztott találkozás-
ról, a fellángoló és elmúló érzelemről
beszélni. A szenvedélyt és a józanságot
pontosan elegyíti. Természetesen és
egyszerűen. Eszközei olyan meggyőzőek,
hogy ismét bizonyítja, összetett jellemek
formálására is alkalmas, sokoldalú, jó
színész. Ám az előadás ettől még felemás
marad,

3

A kaposvári Csiky Gergely Színház stú-
dióelőadása Zorin játékának lehetséges
harmadik, s mai szemmel nézve legelfo-
gadhatóbb, legélvezetesebb melódiáját
szólaltatta meg. Az a szólam csendül föl
itt Babarczy László rendezésében, amely
a groteszk hangot erősíti föl. Ha az első a
líra lágy hangján szólt, a második fele-
másra sikerült, s jobbik fele az iróniához
közelített, e harmadik változat már tel-
jesen a groteszk drámaiság útján jutott el
Zorin hőseihez.

Nem úgy kell ezt értenünk, hogy a két
színész - Pogány Judit és Koltai Róbert -
eltávolítja, akár csak egy pillanatra is ki-
gúnyolja, tán nevetségessé teszi Zorin
hőseit. Épp ellenkezőleg, játékukkal ki-
irtják a drámából mindazt, ami túlságosan
színpadias, ami idegen a való élettől.
Egyszerű, hétköznapi történetet játszanak,
egyszerű hétköznapi emberekként. Ez a
Helga és Viktor önmagát adja, ön-maga
vágyairól, önmaga érzelmeiről be-szél. Az
ő életük tragédiáját valóban csak látszólag
okozza a törvény. Bensőjükből, énjükből
fakadnak azok a korlátok, amelyek nem
engedik meg, hogy közös életük
kiteljesedjék. A tragédiából így válik a
kaposvári előadásban tragikomédia, a
romantikából emberszabású történet, a
nagy szenvedélyekből őszinte érzés. De
épp ettől lesz a Varsói melódiának ez a
felfogása magávalragadó. Két valóságos
ember áll a színpadon, hogy tiszta
érzelmektől valljon, úgy szólaljon meg,
hogy az érzelgősségnek nyoma se legyen
játékában. S e természetességtől, a száraz
hűvösségtől lesz költőien szép dráma, s
nyernek igazi emberi arcot alakjai.

Pogány Judit Helgája felnőve diák-
lányból nagy énekesnővé egyre drámaibb,
egyre méltóságosabb, ám hangjában
mindvégig ott bujkál a bájosan groteszk
fintor. Koltai Róbert a groteszk humor
felől építkezve jut el a férfias keménysé-
gig. Úgy játsszák el a szerepüket, hogy
egy pillanatra sem botlanak el a hitelesség
választóvonalán. Így együtt, és csakis e
kettősben csendül föl a Varsói melódia
minden mai szólama.

Költészet, melodráma, finom irónia -
egy melódia szólamai, egy dráma válto-
zatai. Ezúttal pontosan mutatják, mit tehet
a rendezői szándék, a gondolat, a színészi
tehetség egy előadásért. Hogyan
változtathatja értékeit, feledtetheti vagy
hangsúlyozhatja gyöngéit a hangvétel
szerint az értelmezés és a szerepformálás
okán egy dráma,

Jelenet a Varsói melódia debreceni előadásából (Markovits Bori és Cseke Péter)


